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NİHAT NARIN (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu ÜyeIer Ekim 2916 ıarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar:
Şirkeıimiz, herhangi bir işıirakya da bağlı oııaklığımız ya da bu tataflar namına hareket eden üçüncü bir kişi
larafından, halkd’arza konu edilen ve satışı ıaınaııılanan payların (ek satışa konu olan paylar da dahil alınak
üzere) dağıtım listesinde belirtilen yatırımcıtam tokasının tainanılandıği tarihten itibaren 365 gün sonrasıııa
denk gelen tarihe kadar, bedefli sermaye aflırınıı yapılmayacağının. bu süre boyunca ileride yeni bir bedelli
sermaye arıırıını yapılnıası sunucu doğuracak bir karar alıııınayacağının, bu doğrultuda TC. Başbakanlık
Sermaye Piyasası KurLıtu’ııa veya Bana Istanbul’a başvuruda bulunulmayacağının ve bu süre boyuııca
ileride yeni bir bedelli sermaye arlırımı yapılacağıııa dair bir açıklanıa yapılmayacağıııın ve balısi geçen
tarihe kadar,

6)
(ii)
(Hi)

halka ana ve ek satışa konu olmayan Şitketimiz sermuyesini temsil eden paylar ile ek satışa kanıt
payların ınınamının saulamanıası durumunda snıılaınaynn ek satışa konu payların (‘raylar’),
(a) Paylara büyük ülçüde benzerlik gösteren. (h) Paylurla değiştirilebilen veya (c) Paylura
dönüştürülebilen menkul kıymetlerin,
değeri doğrudan veya dolaylı olarak dayanak ıııenkul kıyıııetlerin fiyatı referans alınmak suretiyle
belirleııen pay swapı, fonvard işlemler, opsiyunlur ve depo sertifikaları da dahil, söz konusu
menkul kıynıetlerdeıı herhangi birini alma hakkı veren nıenkul kıymeılerin ve önansal araçların

dağnıdan veya dolaylı olarak ihraç editmeyccaiııi. ara edilıneyeceğijıi, satılmayacağını, borç ularök
verilmeyeceğini. ipoıek tesis edilmeyeceğini, ıenılik edilnıeyeceğini, satmak üzere anlaşına
yapılmayacağını, rehin veıilnteyeceğini, saınıak veya ihraç etınek üzere anlaşına yapılnıuyacuğını, satın
nlnıak üzere İıerhaııgi bir opsivoıı satılınayacağını, satnıuk veya ihraç etmek üzere herhangi bir opsiyoıı saint
alınmayacağını, satııı alınak tizeı-e herhangi bir opsiyan, hak veya yaranı verilmeyeceğinE borç
verilmeyeceğini veya sait şekilde devredilmeyecegi veya eldeıı çıkarıtnıayacağını (veya böyle bir işlemi
kamuya duyuwlınayacuğıııı) ve puylurın ınülkiyeıinin sağladığı ekonomik sonuçları tamamen veya kısmen
devreden bir swap veya sair bir sözleşme imzaianmayacağırıı veya bu işlemlerle aynı ekonomik etkiye sahip
herhangi bir işlemde buluııulınayucağını veya böyle bir Işlemde buluıınıayı kabul edilıııeyeceğini veya böyle
bir işlemde bulunma ııiyetini kamuya duyıırulmayacağının Şirketimiz tarafından kabul, beyan ve laalılıüı
edilmesine;
2.

Her lıalükarda aşağıda yer alan (3) sayılı maddede yer alan ve nıevnıatıan kaynaklanan
sınırlaınalara halel getirmeksizin. yukarıda Il) nıımaraiı nınddede belirtilen bu sınıriamanın.

0)
(ii)
5.

Ancak Uluslararası Aracılık Sözleşmesi••ııde ıanımlı halka arada görev alacak abi
Koordinalörün her bir işlem bazında yazılı İzni ile kaldırılabileceginiıı kabul edilınesine v
Şirkedınizitı halka arz kapsamında satışa kontı olan paylanna <ek satışa konu olan paylab
almak üzere) ilişkin alarak uvgulanmnuıasına; ve

Saımaına taahhüdu ite ilgili olarak 6362 sayılı Serıııaye Piyasası Kanunu, lzahnanıe ve İhraç Belgesi
(11-5.1), Pay Tebliği (Vll-l2Ll) ve Senwaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (11-5.2) ile dI
sermaye piyasası ınevzuaıında bulunan ilgili lıtıkümlere uygun olarak hareket edeceğimizin kabul, be’
taahhüt edilmesine;

toplantıya katılanların oybirligi ile karar verilıııişuiı
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Türkiye Cumhuriyeti
ÖRNEK

TL.

BEYOĞLU 18.
NOTERLIĞI

BEYOĞLU 15. NOTERI
RAMAZAN TÜKENMEZ

06 Ekim 20$

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğlnden 13/05/2016 tarih ve 11532 yevmlye
ŞiRKETİne ait Karar
numarası ile tasdik edilmiş KULE HİZMET VE IŞLETMECILİK ANONIM
Defterinin 271.272. sayfasındaki 06/10/2016 tarih ve 149 sayılı kararının aynısı olduğünu
onaylarım. (Altı Ekim ikibinonaltı) Perşembe günü 06/10/2016

‘OĞLU 18. NOTERİ
KENMEZ

ESENTEPE

GAZETECİLER SITESI
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 50300 ŞİŞLİ 1
İSTANBUL
Teİ:+9021221 19539
Fax:+9021221 29255
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