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ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA İHRAÇ BaL
Esİ
-

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLM

EKSİZİN

EDİLECEK ORTAKlIK
RMUU VERMEYEN SER
MAYE PİYASASI
İLİŞKİN İHRAç BELGESİ
PİR

.İRRAç
ARAÇLARINA

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kunılu’
nun2t/OŞZ<tadh ve Içı/sayııı
onaylanmışür. Bu belge ile verilen ihraç tavan
kararı ile
ı kapsamında satılacak sermaye piyasası
araçları onay
tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir.
Anca
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların k bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
fiyatlarının Kurul veya kamuca tekefitlü anlam
ma gelmez
ve bu sermaye piyasası amçlannda yapılacak
işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edile
ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyat
mez. Ayrıca
ı ihmççı tarafindan belirlenmiş olup, fiyat belir
ın
Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir
lenmesinde
takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaldığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu
ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçl
ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
anna
İhraççı
lhnççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tanlu
(Genel kurul kararı / Yönetim kumlu kararı)
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İhraç edılecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)
.
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1? Yurt çı hah an edllmeksızm satş

—

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek
sermaye piyasası araçlannm ihraç tavam

r yurt dği satiş
500.000.000.-TL

—

İhmççının finansal raporlannın yatınmcılara
iletilme Yöntemi

ŞirI<etimizin resmi interna sitesi üzerinde
n
kuuanıcı ismi ve şifre verilerek paylaşılacaktı
r.

Kanım yetki ve sonımluluklanmız dahilinde
ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgi
lerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulu yer alan
nmadığını
beyan ederiz.
Ihraççı
a t ve Eğilim Bizm. A.Ş.
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Yönetim Kurulu Başkanı
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