
 

 
 

 

İşbu “Ayrılma Hakkı Talep Formu”, Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin (ALYAG) 21 Kasım 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılan 

ortaklardan, gündemin 3. maddesine olumsuz oy kulanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletenler için düzenlenmiştir.  

Maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Altınyağ Kombinaları A.Ş.’ye (“İhraççı”) ait paylarımı 1.‐TL. (100 Adet) (1 Lot) 

nominal değerli pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak ilan edilen 0,68648‐TL bedelle satmayı talep ediyorum. 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 24. Maddesi ve Seri II.23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkımı 

kullandığımı, teslim edilen payları gayrikabilirücu olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi; bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde 

ve bilgi formunda belirtilen sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim. 
 

Başvuru Tarihi : ......./ ........ / ............... 

YATIRIMCI BİLGİLERİ 
 

Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler 

 
Adı : .............................................................. Unvan :  .............................................................................. 

Soyadı : .............................................................. ....................................................................................................................... 

TC Kimlik No : .............................................................. Vergi Kimlik No :  ....................................................................... 

Adres : .............................................................. Adres :  ....................................................................... 

..................................................................................................... .................................................................................................................... 

Telefon : .............................................................. Telefon :  ....................................................................... 

Aracı Kurum : .............................................................. Aracı Kurum : .............................................................. 

Aracı Kurum Hesap No   : .............................................................. Aracı Kurum Hesap No   : .............................................................. 

SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLAR: 

 
Satışı talep edilen pay miktarı : ................................................ lot (1 TL nominal değerli pay sayısı = 100 adet = 1 Lot ) 
Toplam Tutarı : .............................................. lot x 0,68648 TL = ............................................ TL. 

 

ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ: 

 
Alıcı Aracı Kurum / Banka : INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Şube : GARANTİ BANKASI A.Ş. ELMADAĞ ŞUBESİ 

        IBAN / Hesap No : 6295896 / TR12 0006 2000 2340 0006295896 

Alıcının Adı Soyadı / Unvanı : .............................................................. 

............................................................................................................................ 

Açıklama : ............................................................... 
 

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, ayrılma hakkıma ilişkin olarak sağlıklı 

bir karar alabilmem için gerekli olan tüm bilgilerin tarafıma sağlandığını ve gerekli şart ve esaslar hakkında bilgi sahibi olduğumu kabul ve  beyan ederim. 

MÜŞTERİ İMZASI Virmanı Gerçekleştiren Aracı Kurum Yetkilisi 

Ad Soyad : .................................................. 

İrtibat Telefonu : .................................................. 
 

 Uygulanacak İşlem ve Prosedür : 

I ‐ Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(”MKK”)’da kaydi olarak izlenmekte olan pay sahipleri; Paylarını halen saklamada bulunduğu 

aracı kurumlara başvurarak veya www.investaz.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Ayrılma Hakkı Talep Formu"nu dolduracaklar ve verecekleri talimat ile aracı kurumdan 

bu paylarını Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılmış olan ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Talep 

Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından aşağıda yer alan faks numarası vasıtasıyla InvestAZ’ye iletilecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresince saat 17:00’a kadar belgelerini 

ve virmanı Invest AZ’ye ulaşan ortaklar için, ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. adına Invest AZ tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın işbu talep formunda 

belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödenecektir. 17:00’dan sonra gelen virmanlar kabul edilmeyecek ve ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü 

gönderilmesi beklenecektir. 

II ‐ Pay senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahipleri; Genel kurulda olumsuz oy kulanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten ancak pay 

senetlerini fiziken elinde bulunduran ortakların öncelikle ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.’ye paylarını fiziken teslim ederek paylarını kaydileştirmeleri gerekmektedir. Payların teslimi, 

kaydileşmesi ve işbu talep formu kapsamında Invest AZ’ye virman işlemlerinin ilan edilen ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde olmaması halinde hak kullanımı yapılamayacaktır.  

KIYMET VİRMANLARI 

Payların aşağıda bilgileri verilen Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. hesabına virman yapılması  gerekmektedir 

Aracı Kurum Kodu : IAZ 

Hesap No : 6001 

Unvan : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 

Vergi No : 0660007593 

MKK Sicil No : 13980760 

Açıklama : Mutlaka “Yatırımcı Adı Soyadı / Unvanı” belirtilerek ve Vergi  No/T.C. Kimlik No alanı doldurularak virmanlamanız  gerekmektedir. 

 
Formu ve eklerin gönderileceği Faks Numaraları   :  0 (212) 298 88 88 

İlgili personelin telefon numaraları :  0 (212) 347 66 00 

 
Talep Formuna Eklenmesi Gerekli Evraklar: 

1. Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik numarasını içeren Sürücü Belgesi veya Pasaport fotokopisi 

2. Yurtiçinde / Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiler için vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi. 

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 

AYRILMA HAKKI TALEP FORMU 


