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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

Küçük Çamlıca Mahallesi, Gülhan Sokak No:1/1 - 1/2
Aviva Binası 34662 Üsküdar/İSTANBUL
: 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
: avivasigorta@avivasigorta.com.tr
:

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : 0216 547 75 75 / 0216 326 94 33
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 20.04.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Bir Açıklama mı?
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
Özet Bilgi
: Kapsamında 20.04.2015 tarihinde yapılan açıklamaya
ilişkin güncelleme

AÇIKLAMA:
20.04.2015 tarihinde KIBELE B.V. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
("KAP") iletilen özel durum açıklamasında;
KIBELE B.V.'nin hakim ortak konumunda iken yaptığı ek pay alımı sonucunda
Şirketimizdeki pay oranının %99,62 olduğu, ek pay alımı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-27.2 Sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
("Tebliğ")'nin 4. maddesi çerçevesinde hakim ortak olan KIBELE B.V.'nin diğer
ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ve diğer ortakların paylarını hakim ortak
KIBELE B.V.'ye satma hakkının doğduğu, KIBELE BV.'nin Tebliğ'de belirtilen
ortaklıktan çıkarma hakkını kullanacağı hususları duyurulmuştur.
Ek pay alım tarihi olan 20.04.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre
içerisinde (20.04.2015 - 20.07.2015 döneminde), hakim ortak dışındaki diğer
ortakların, Şirket'imizde sahip oldukları paylarını hakim ortak KIBELE B.V.'ye
satma hakkı bulunmaktadır.
Şirketimiz ilgili tebliği çerçevesinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili
düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatmıştır.
Tebliğ'e göre, Şirketimizin beher payı için satma hakkı fiyatı aşağıdaki fiyatların
en yükseği olarak belirlenecektir:
1) KIBELE B.V. tarafından pay alımının gerçekleştirildiği 20.04.2015 tarihinden
önceki otuz gün içinde Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik

ortalaması : 4,02730
2) 20.04.2015 tarihten önceki son altı ay içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatlarının ortalaması: 4,17133
3) 20.04.2015 tarihten önceki son bir yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatlarının ortalaması: 3,84600
4) 20.04.2015 tarihten önceki son beş yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatlarının ortalaması: 4,73185
5) Hazırlanan Değerleme Raporunda belirlenen fiyat:
A grubu hisse başına değer: 0,64113 TL
B grubu hisse başına değer: 0,61199 TL
C grubu hisse başına değer: 0,58285 TL
6) 24.02.2015-09.03.2015 tarihleri arasında KIBELE B.V. tarafından yapılan
zorunlu pay alım teklifi fiyatı : 4,74171 TL
Tebliğ'e göre satma hakkı fiyatı 4,74171 TL olarak belirlenmiştir.
Şirket'imiz satma hakkının kullanımı için OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni
("OYAK Yatırım") aracı kurum olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda satma hakkını
kullanmak isteyen Şirket pay sahiplerinin;
İşbu açıklama ekinde yer alan formu eksiksiz doldurup imzalayarak kendi aracı
kurumları vasıtasıyla en geç 20 Temmuz 2015 saat 17:00 'ye kadar OYAK
Yatırım'a teslim etmeleri ve ekte yer alan formda da detaylı olarak açıklandığı
şekilde paylarını Şirket'imizin bu amaca tahsis edilmiş OYAK Yatırım nezdinde
bulunan kıymet hesabına virmanlamaları gerekmektedir.
Satma hakkının kullanılabilmesi için, ilgili azınlık pay sahibinin Şirket'imizde
başvuru tarihi itibariyle sahip olduğu tüm payları satması, bu paylar üzerinde
haciz, rehin, tedbir ve sair kısıtlama bulunmaması ve payların 20 Temmuz 2015
tarihine saat 17:00 'ye kadar Şirket'imizin ilgili kıymet hesabına aktarılması
gerekmektedir.
Satma hakkı kullanım talebinin OYAK Yatırım'a iletilmesi sonrası, gerekli kontroller
OYAK Yatırım ve Şirketimiz tarafından yapılacak, başvurusu uygun bulunan
şahıslara ait kıymet virman talepleri kabul edilecektir.
Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere başvuruda
bulunan ortaklarımıza ödemeler satma hakkı fiyatının KAP'ta açıklanmasını
takiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.
Satma hakkı fiyatı belirlendikten sonra başvuruda bulunacak ortaklarımıza
yapılacak ödemeler , satma hakkına konu payların Şirket'imizin ilgili kıymet
hesabına virmanlanmasını takiben en geç 8 işgünü içinde yapılacaktır.
İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli ek açıklamalar yapılmaya devam
edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

