






























































E.6 Halka arzdan
kaynaklanan sulanma 
etkisinin miktan ve 
yüzdesi 

Yeni pay alma hakkı 
kollammının söz konusu 
olması dunımund� 
mevcut hissedarların 
halka arzdan pay 
almamaları durumunda 
sulanma etkisinin miktarı 
ve yilzdesi 

E.7 Talepte bulunan 
yatırımcılardan talep 
edilecek tahmini 
maliyetler hakkında bilgi 

itibaren bir yıl boyunca halka arza konu olmayan pay lannı 
,

ii) Fiyat istikrarı işlemleri neticesinde pay elde etmeleri
durumunda ise söz konusu bu payları elde ettikleri tarihten
itibaren 180 gün boyunca 

Borsa'da, borsa fiyatından bağımsız olarak satmayacak.lanru, 
devretmeyeceklerini, rehnetmeyecek.lerini veya bu paylar 
üzerinde sair suretle tasarrufta bulunmayacaklarını, 
dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde 
bedelli sermaye artışı, satış veya halka arz yapılması 
konusunda bir karar almayacaklarını ve/veya Borsa'ya veya 
Kurul'a veya yurt dışındaki herharıgi bir menkul kıymetlere 
ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine 
başvuruda bulunmayacaklarını ve bu sonuçlan doğurabilecek 
başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarını, bu süre 
boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair 
ya da dolaşımdaki pay miktannın artması neticesini 
doğuracak herhangi başka bir açıklama yapmayacaklarını ve 
Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu 
sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirileceklerini taahhüt 
etmiştir. 

Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve 
yüzdesine ilişkin hesaplama aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: 

10.50 

10.500.000 

l 10.250.000

9.94S.830

100.304.170

7S.741.4S3 176.045.623

35.000.000 45.500.000 

2.1640 

Mevcut Ortaklar için pozitif sulanma etkisi 1,7051 TL 
(% 78, 79) olacaktır. 

1 TL nominal değerdeki bir adet nama yazılı payın satış fiyatı 
Kalkınma Yatırım Bankası tarafından hazırlanan Fiyat Tespit 
Raporu ile 10,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arza iştirak 
eden yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışmda, 
alım taleplerine aracılık eden yetkili aracı kurumlar tarafından 
işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti yanı sıra, hesap 
açılışı ile para ya da pay transferine dair ücret talep 
edilebilecektir. Halka arzda Ziraat Yatırım dışında diğer 
yetkili kuruluşlar tarafından tahsil edilebilecek ücret, 
komisyon vb. maliyetler hakkında yatırımcıların hesaplarının 
bulunduğu aracı kuruluşlardan bilgi almalan gerekmektedir. 






































































































































































































































































































































































































