
 

 
 

 
 

Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, No:26‐1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde, zorunlu pay alım teklifinde bulunarak pay 

toplama amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru neticesinde, 05.04.2017 tarihinde Pay Alım Teklifi Bilgi formu onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi 

Bilgi formunda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum ve zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

(“İhraççı”) ait hisselerimi 1.‐TL. (1 Lot) nominal değerli hisse için zorunlu pay alım fiyatı olarak belirlenmiş olan ETILR 1,88 TL bedelle satmayı talep ediyorum. Söz 

konusu zorunlu pay alım teklifi ve ilgili tebliği uyarınca, teslim edilen hisseleri gayrikabuli rucü 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 :  ……………………………………………. Ünvan : ……………………………………………. 

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 PAY SENETLERİ : 

 
Satışı talep edilen pay miktarı : ..................................................   adet (1 TL nominal değerli pay sayısı = 1 adet = 1 Lot ) 

 
Toplam Tutarı : ..................................................    adet  x 1 ,88     TL = ................................................... TL. 

 
 

ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ: 

 
Alıcı Aracı Kurum / Banka :   .............................................................. 
Şube :   .............................................................. 

IBAN / Hesap No :   .............................................................. 
Alıcının Adı Soyadı / Ünvanı       : .............................................................. 
..................................................................................................................... 

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 ‐ Payların maliki yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve aracı kuruluştan, paylarının Merkezi 

Kayıt Kuruluşu nezdindeki Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin hesabı altında Altınyağ Kombineleri A.Ş. adına açılmış 6001 numaralı hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. 

Yatırımcılar aynı zamanda doldurup imzaladıkları talep formunu talep formunun üzerinde belirtilen eklerle birlikte talep formunda belirtilecek olan faks numarasına göndereceklerdir. 

Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin hesabına paylarının virmanının gerçekleştirilmesini takiben birinci iş günü, Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin hesabından 

yatırımcıların talep formunda belirttikleri şahsi hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. 

II ‐ Invest AZ, pay alım teklifi süresi boyunca her gün en geç 16:30’a kadar pay virmanı kabul edecek olup, pay virmanlarına ilişkin toplam bedel, pay virmanının gerçekleştirilmesini takip eden 

işgünü (T+1) Invest AZ tarafından, pay alım teklifine katılan yatırımcıların talep formlarında belirttikleri şahsi hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

KIYMET VİRMANLARI 

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

Aracı Kurum Kodu : IAZ 

Hesap No : 6001 

Ünvan : Altınyağ Kombinaları A.Ş. 

Vergi No :  

MKK Sicil No :  

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

 
Formu ve eklerin gönderileceği Faks Numaraları   : 0 ( 212 ) 347 66 00 

İlgili personelin telefon numaraları : 0 ( 212 ) 306 91 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. 

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ZORUNLU PAY ALIM TALEP FORMU 


