EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
“AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU”
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00’de EGİAD
1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak 2017 olağan genel
kurul toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;
Şirketimiz 04.05.2018 tarih- 09 sayılı ve 24.05.2018 tarih- 11 sayılı Yönetim Kurulu’nun kararları
çerçevesinde; Şirketimiz üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler
çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim
birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan
üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanması
işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri “önemli
nitelikte işlem” kapsamına girmesi nedeniyle, gündemdeki bu hususa ilişkin olarak yapılacak
oylamada, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işleten pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı
mevcuttur.
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, 1.-TL nominal değerli pay için, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca,
işlemlerin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten (04.05.2018) önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere,
otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,4785- TL’dir.
Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, genel kurul toplantı tarihine kadar duyurulacak olan
“Ayrılma Hakkı Formu” nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim
yoluyla Şirketimizce yetkilendirilen aşağıda iletişim bilgileri verilen Invest AZ Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini
istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.
Ayrılma hakkı kullanımı tarihleri; 06.07.2018 Cuma günü başlayacak olup, 19.07.2018 Perşembe
günü sona erecektir.
Yetkili Aracı Kurum
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres
:Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi, C Blok, No: 126, Esentepe/İstanbul
Telefon
:+90 (212) 238 88 88
Faks
:+90 (212) 347 66 00
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AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE
1. Şirketin 04.05.2018 tarih- 09 sayılı ve 24.05.2018 tarih- 11 sayılı Yönetim Kurulu kararları
çerçevesinde; Şirketin üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler
çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim
birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan
üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanması
işlemlerine ilişkin olarak 30.06.2018 tarihinde yapılan Şirketinizin 2017 yılı olağan genel kurul
toplantısına katıldım, gündemin 11’nci maddesi kapsamında bilgilendim ve gündemin 12’nci
maddesine ilişkin olarak, işleme olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına
işlettim.
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve
Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) uyarınca sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3. 30.06.2018 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum …………………. adet ve 1 TL nominal
değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri
karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;
Adı/Soyadı/Unvanı:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:
Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:
Tarih:
İmzası:
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