
 

 

 

 

 

                                        ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU                           Tarih 25 Mayıs 2007 

 

Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 

Adresi :  Sırrı Çelik Bulvarı   34788 TaĢdelen 

    ĠSTANBUL 

Telefon ve Fax No. :  0216 430 00 00  Fax: 0216 430 80 15 

 

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan  

              açıklamadır. 

 

ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAġKANLIĞI 

                                                                                                             ĠSTANBUL 

Açıklanacak 

Özel Durum/Durumlar : 
ġirketimiz  Yönetim Kurulunun bugün yapmıĢ olduğu toplantıda; 250 Milyon YTL kayıtlı sermaye tavanına 

sahip Ģirketimizin 86.041.813,50 YTL çıkarılmıĢ sermayesinin; 49.212.512,14 YTL nakdi ve 745.674,36 YTL iç 

kaynaklardan karĢılanarak % 58,063  nisbetinde  49.958.186,50 YTL artıĢla 136.000.000,- YTL’na çıkarılması 

uygun bulunmuĢtur. 16. tertip  olarak ihraç edilecek paylarla ilgili olarak; 

-  49.212.512,14 YTL’nın tamamının ortaklarca nakden ödenmesine, 

-  1 YKr’luk hissenin % 57,196 oranında ve rüçhan hakkı dahilinde itibarı değer üzerinden baĢa baĢ bedel ile 

ihracına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan hisseler olduğu takdirde, bu payların 

esas mukavele hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca benimsenmiĢ olan prensibe göre bunların itibari 

değerden aĢağı olmamak kaydıyla günlük borsa rayici üzerinden Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka 

arzına,  

-  Payların satıĢ süresinin rüçhan hakkı kullanımı için sirkülerde ilan edilen tarihler arasında olmak üzere 15 gün, 

kullanılmayan rüçhan haklarının halka arzı için bu konuda yapılacak sirkülerde belirtilen tarihler arasında olmak 

üzere 20 iĢ günü olarak tayin edilmesine, 

-  745.674,36 YTL’nın da Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farkı hesaplarından karĢılanarak bedelsiz 

hisse olarak ortaklara verilmesine, böylelikle 1 YKr’luk paya % 0,867 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına, 

 

Yukarıdaki esaslara göre nakit karĢılığı ve bedelsiz hisse dağıtımı suretiyle yapılacak sermaye artırımı için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınmasına ve hisselerin Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.’ne kaydı 

için gerekli baĢvuruların yapılmasına, dökümanların hazırlanmasına, ilanların ve söz konusu olacak diğer 

beyanların ve belgelerin onaylanmasına ve diğer her türlü iĢlemler için Ģirket yönetiminin yetkili kılınmasına 

karar verildi. 

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

         Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri : VIII, No 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun 

olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize 

uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi 

ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Tamer SOYUPAK                           Güçlü TOKER 

Mali ĠĢler ve Finans Gn.Md.Yard    Genel Müdür                      

25.05.2007 – 17:00                           25.05.2007 – 17:00 

 

 

 


