
Pay Alım Teklifi Sürecine İlişkin Bilgilendirme 

27.08.2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. arasında 

imzalanan “Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İlişkin Pay Devir Sözleşmesi” ile Sabancı Holding’in 

sahip olduğu Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %57,88’ini temsil eden 16.878.507 

nominal değerli hisselerin Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından satın alınması konusunda anlaşma 

sağlanmış, devir işlemleri 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu pay devir işlemi 

sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında 1 TL 

nominal değerli pay için 4,34 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi’nde (“Pay Alım Teklifi”) bulunulmasına 

karar verilmiştir. Pay Alım Teklifi’ne ilişkin bilgi formu (“Bilgi Formu”) 03.01.2020 tarihinde 

www.kap.org.tr,  www.yunsa.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde ilan edilmiş olup 1,00 

TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 4,34 TL’dir. 
 

Pay Alım Teklifi, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ziraat Yatırım”) aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 

Pay Alım Teklifi’nde süre 06/01/2020 günü saat 10:00 itibarıyla başlayacak, 24/01/2020 günü saat 

17:00 itibarıyla sonlanacaktır. Pay Alım Teklifi’ne talepte bulunmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki 

adımları izleyecektir: 
 

 1 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi fiyatı 4,34 TL’dir. Başvuru başlangıç tarihi 

06/01/2020 bitiş tarihi 24/01/2020 saat 17:00’dır. 

 Pay Alım Teklifi Talep Formu usulünce doldurulacak ve iki nüsha olarak (1 nüsha yatırımcının 

paylarının bulunduğu aracı kurumda saklanacak, 1 nüsha yatırımcıda kalacaktır) 

imzalanacaktır. Talep Formu, form ekleri ile birlikte (gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. 

kimlik numarasını içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, tüzel kişiler için ise noter 

tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve 

sanayi odası kayıt belgesi) Pay Alım Teklifi’ne aracılık yapan Ziraat Yatırım’a iletilmek üzere Pay 

Alım Teklifi süresi başlangıç tarihi olan 06/01/2020’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş 

tarihi olan 24/01/2020 en geç saat 17:00’ye kadar Ziraat Yatırım’ın 0212 269 09 60 numaralı 

faksına gönderilecek ve faksın gönderimine ilişkin 0212 339 80 09 ve 0212 339 80 04 no’lu 

telefonlardan ya da takasoperasyon@ziraatyatirim.com.tr mail adresinden teyit alınacaktır. 
 

 Payların Ziraat Yatırım (MKK Kodu: ZRY) nezdindeki; 250222 Hesap ve 44687249 MKK Sicil 

Numaralı, Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. hesabına Pay Alım Teklifi başlangıç tarihi olan 

06/01/2020’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan en geç 24/01/2020 saat 

17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Pay Alım Teklifi’ne iştirak edecek yatırımcılar 

paylarını virman yolu ile Pay Alım Teklifi süresince her iş günü saat 17:00’ye (“Kabul Saati”) 

kadar gönderebileceklerdir. 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. 

Ödemeler Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Kabul Saati’ni takip eden ilk iş günü 

16:00’ya kadar yapılacaktır. 
 

Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 24/01/2020 günü Kabul Saati’nden sonra Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. 

hesabına gelen Şirket payları, gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay 

Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. 

Talepte bulunulan payların virmanlanmaması veya kısmen virmanlanması halinde talepte bulunan pay 

sahibi pay alım teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacak, kısmen virmanlanan pay adedi ilgili aracı 

kuruma iade edilecektir. 
 

Tüm yatırımcıların bilgilerine sunarız. 
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