DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
PAY ALIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DUYURUSUDUR
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul/SPK)’nun 13.03.2015 tarih ve 2015/7 sayılı Bülteni ile kamuya
duyurulan 13.03.2015 tarih ve 7/314 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin
34.798.080 TL’den 45.589.446 TL’ye artırılması nedeniyle çıkarılan 10.791.366 TL nominal değerli
paylarının Şirketimiz ortağı Osman Niyazi ÖNEN’e tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirketimizin
Osman Niyazi ÖNEN dışındaki rüçhan hakları kısıtlanan ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Osman
Niyazi ÖNEN’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirketimizde sahip oldukları payları oranında
ve tahsisli satış fiyatı üzerinden, Osman Niyazi ÖNEN tarafından Şirketimizden tahsisli satış suretiyle
elde edilen paylardan 15 gün boyunca alma hakkı tanınmasına ilişkin duyurudur.
a) Pay Satın Alma Fiyatı ve Süresi
SPK’nın 13.03.2015 tarih ve 7/314 sayılı Kararına istinaden, Şirket, 85.000.000 TL tutarındaki kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde, 34.798.080 TL olan çıkarılmış sermayesini; tamamı nakden karşılanmak ve
mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle (%31,01 bedelli) 45.589.446 TL’ye
arttırmış ve artırılan sermayeyi temsil eden paylar SPK’nın ilgili kararı doğrultusunda Şirket ortağı olan
Osman Niyazi ÖNEN’e Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarih ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının
Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (TSP Genelgesi) çerçevesinde belirlenen baz fiyattan (1 TL’lik
nominal pay için 1,39 TL) aşağı olmamak üzere 1,39 TL üzerinden tahsisli olarak gerçekleştirilmiştir.
Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılan payların Osman Niyazi ÖNEN’e tahsisli
olarak satılması sonrasında, Şirket’in Osman Niyazi ÖNEN dışındaki rüçhan hakları kısıtlanan
ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Osman Niyazi ÖNEN’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte
Şirket’te sahip oldukları payları oranında, tahsisli satış fiyatı (1,39 TL) üzerinden, Osman Niyazi ÖNEN
tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle edinilen paylardan 15 gün boyunca alma hakkı tanınmıştır.
Osman Niyazi ÖNEN’e tahsisli olarak satılan payların nominal değeri 10.791.366 TL’dir.
TSP Genelgesi çerçevesinde, 0,01 TL nominal değerli bir payın tahsisli satış fiyatı 0,0139 TL’dir (1 TL
nominal değerli paylar/1 lot için 1,39 TL). Rüçhan hakları kısıtlanan Şirket ortaklarının talep etmeleri
halinde Osman Niyazi ÖNEN tarafından satışa sunulan paylarda da bu fiyat esas alınacaktır.
Osman Niyazi ÖNEN’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihteki (07/05/2015) Şirketimiz ortakları
bu tarihte Şirketimizde sahip oldukları payları oranında, Osman Niyazi ÖNEN tarafından satın alınan
10.791.366 TL nominal değerli paylardan satın alma hakları bulunmakta olup, bu hakkın kullanımı için
Osman Niyazi ÖNEN, satın aldığı payları 11/05/2015 ile 25/05/2015 tarihleri arasında 15 (on beş) gün
süreyle satışa sunacaktır. Bu çerçevede, Osman Niyazi ÖNEN tarafından satın alınan 10.791.366 TL
nominal değerli paylardan satın almak isteyen ve şartları sağlayan ortaklarımızın 11/05/2015 ile
25/05/2015 tarihleri arasında 15 (on beş) gün süre içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 15
(on beş) günlük süre sona erdikten sonra başvuruda bulunan ortakların satın alma hakkı
bulunmayacaktır.
b) Satış yöntemi ve başvuru şekli
SPK’nın 13.03.2015 tarih ve 7/314 sayılı Kararı uyarınca, Şirket tarafından Osman Niyazi ÖNEN’e
tahsisli satışın gerçekleştiği tarihte (07/05/2015 tarihinde) Osman Niyazi ÖNEN dışındaki ortakların
sahip oldukları payların Şirket’in bedelli sermaye artırım oranı (%31,01138) ile çarpımı ile hesaplanacak
pay miktarını Osman Niyazi ÖNEN’den satın alma hakkı vardır.
Satın alma hakkına sahip ortak, satın alma talebinde bulunacak ise, iletişim bilgilerini, Osman Niyazi
ÖNEN’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket’te sahip olduğu payların nominal tutarını, satın
almayı istediği pay nominal tutarı ile payların virmanlanmasını istediği yatırım hesabını içeren talep
yazısını/talep formunu (ekinde gerçek kişiler için kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya
pasaport) ve tüzel kişiler için imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve
Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi olmak üzere) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (OYAK
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Yatırım) 0 212 3510599 no’lu faksına veya kurumsaloperasyon@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine
11/05/2015 09.00 ile 25/05/2015 17:00 tarihleri arasında iletmelidir.
Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı, talep formunu fakslamadan veya e-posta göndermeden önce Şirket
paylarının bulunduğu aracı kuruluşla 07/05/2015 gün sonu itibariyle MKK sisteminde kayıtlı bulunan
pay miktarını, başvuru miktarını ve yatıracağı tutarı kesinleştirecektir.
Ortak’ın satın almayı istediği pay miktarı, OYAK Yatırım tarafından, MKK’ya iletilecek, MKK
tarafından ortağın satın alabileceği pay miktarına ilişkin kontroller yapılacak ve sonuç OYAK Yatırıma
bildirilecektir. Ortaklar OYAK Yatırım’ı arayarak ve e-posta göndererek satışın gerçekleşip
gerçekleşmediğini öğrenebileceklerdir. Satın alma hakkına sahip ortaklar, Osman Niyazi ÖNEN’in
tahsisli olarak Şirket paylarını satın aldığı tarihte Şirket’te sahip oldukları payları oranında satın alma
hakkını kullanabileceklerdir. Ortak hesap sahibi satın alma hakkına sahip ortaklar ancak ortak hesaptaki
payları oranında satın alma hakkını kullanabileceklerdir. Satın alma talebinde bulunurken mutlaka bu
hususlara dikkat edilmelidir.
c) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri OYAK Yatırım nezdindeki Osman Niyazi ÖNEN’e ait 145545 nolu hesabına alacak
kaydedilmek üzere INGBANK Mecidiyeköy Şubesi’ndeki OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
TR55 0009 9000 6108 8300 1000 01 IBAN Nolu hesabına yatırılacaktır. Para gönderimi esnasında
açıklamada Pay Alım Hakkını kullanmak isteyen yatırımcının adı soyadı/ünvanı, TC Kimlik
Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve “Dardanel Pay Alımı İçin” ibaresi yazılmalıdır.
Satın alma haklarını kullanmak isteyen ve payları Merkezi Kaydi Sistemde (“MKS”) aracı
kurum/kuruluşlar nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen Şirket ortakları, yukarıda
açıklandığı şekilde belirlenen satın alabilecekleri pay tutarını, yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan
hesaba, pay satın alma hakkı kullanım süresi içinde, başvuruda bulundukları gün tam ve nakit olarak
yatıracaklardır.
d) Başvuru yerleri:
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent Beşiktaş İSTANBUL
Tel
: 0 (212) 319 12 00
Faks : 0 (212) 351 05 99
E-Posta : kurumsaloperasyon@oyakyatirim.com.tr
e) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Pay Alım Hakkını kullanacak yatırımcılar pay bedelini, (a) bendinde belirtilen pay satın alma süresi
içerisinde başvuruda bulundukları gün saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir. 17:00’den sonra alınan
bedeller ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Pay tutarının OYAK Yatırım nezdindeki Osman Niyazi
ÖNEN’e ait hesabına alacak kaydedilmek üzere OYAK Yatırım’ın hesabına geçmesini takip eden 2. iş
günü saat 17:00’ye kadar yatırımcının MKK tarafından onaylanan satın alabileceği pay adedi, talep
formunda belirttiği yatırım hesabına OYAK Yatırım tarafından Osman Niyazi ÖNEN’in hesabından
virmanlanacaktır.
MKK tarafından onaylanan pay miktarına ilişkin gerekli tutardan daha az tutarı OYAK Yatırım
nezdindeki Osman Niyazi ÖNEN’e ait hesabına alacak kaydedilmek üzere OYAK Yatırım’a gönderen
Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı’ya gönderdiği tutar çerçevesinde hesaplanacak Şirket payı Osman
Niyazi ÖNEN’in hesabından gönderilecektir. Fazla pay bedeli gönderimi durumunda ise talep formunda
belirtilen TL iade hesabına fazla tutar Osman Niyazi ÖNEN’in OYAK Yatırım nezdinde bulunan
hesabından iade edilecektir. Pay Alım Hakkı süresi 25/05/2015 günü saat 17:00’de son bulacaktır.
Paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden
izlenecektir.
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