ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NDAN
BEDELS Z PAY DA ITIMINA L K N DUYURUDUR
irketimizin ç kar lm
(ödenmi ) sermayesinin 190.000.000 TL kay tl sermaye tavan içinde,
16.356.404 TL Geçmi Y l Karlar m zdan, 14.980.876 TL Sermaye Düzeltmesi Farklar ndan kar lanmak üzere,
69.638.400 TL’den 100.975.680 TL’ye art r lmas nedeniyle ihraç edilen paylar Sermaye Piyasas Kurulu’nca
24.06.2009 tarih ve 53/453 say ile kayda al nm t r. Ancak kayda al nma Ortakl 5 m z n veya paylar n n Kurul
veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez.
Ortaklar m z n art r lan 31.337.280 TL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki paylar n % 45’i
oran nda bedelsiz pay alma haklar bulunmaktad r.
:hraç edilen paylar 2009 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde
ilk kez 2009 y l n n kâr ndan temettü verilecektir. (:hraç edilen paylar sermaye art r m n n tescil edildi5i hesap
dönemi itibar yla temettüe hak kazan r ve kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2009 y l n n kâr ndan temettü
alabilecektir.)
BA VURU
EKL
Bedelsiz pay alma haklar , 29.06.2009 tarihinden itibaren DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. .
arac l 5 yla kulland r lacakt r. Bedelsiz pay alma i lemi için süre s n rlamas yoktur.
Paylar Merkezi Kay t Kurulu u taraf ndan Sermaye Piyasas Mevzuat n n kaydi sisteme ili kin
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye ba lanan pay sahipleri (sahip olduklar paylar Borsa’da i lem gören pay
sahipleri), bedelsiz paylar n Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde kayden alacaklard r.
Ellerinde fiziken hisse senetlerini bulunduran ortaklar m z ise öncelikle irketimize müracaat ederek hisse
senetlerini güncel hale getirecekler (al nmam bedelsiz paylar n alacaklar) ve kaydile tirmeye esas alan bu
hisse senetlerini DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. .’den açt racaklar hesaba teslim etmek suretiyle
kaydile tireceklerdir. Ortaklar m z % 45 bedelsiz paylar n fiziken ellerinde bulundurduklar hisse
senetlerinin üzerindeki 13 no’lu “YEN" PAY ALMA KUPONLARI” ile kullanacaklar ndan, bu kuponlar n
mutlaka ellerindeki fiziki hisse senetlerinin üzerinde bulunmas gerekmektedir. Paylar n kaydile tiren
ortaklar m z i bu sermaye art r mdan kaynaklanan bedelsiz paylar n Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde
kayden alacaklard r. Tüm ortaklar m z n sahip olduklar paylar, Merkezi Kay t Kurulu u nezdinde hak sahipleri
baz nda kayden izlenecek olup, daha önce sahip olduklar hisse senetleri ile ayn haklara sahip olacaklard r.
31/12/2007 Tarihinden itibaren halka aç k ve paylar :stanbul Menkul K ymetler Borsas ’nda i lem gören
irketlerin sermaye art r mlar nda fiziki olarak bas l hisse senedi verilmemektedir.
31/12/2007 Tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba5l mali haklar, bu tarihten sonra Merkezi
Kay t Kurulu u’nda (MKK) kayden izlenecek ve yönetime ili kin haklar da MKK taraf ndan kullan lmaktad r. Hak
sahiplerinin 31/12/2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri
halinde, MKK’da kayden izlenmekte olan mali haklar hesaplar na aktar lacakt r. Hak sahiplerince fiziken
muhafazas na devam edilen kaydile tirilmemi hisse senetleri, borsada i lem göremeyecektir. Bunlar n
yeniden borsada i lem görebilmesi, kaydile tirilmeleri amac yla teslim edilerek, MKK’da hak sahipliklerine
ili kin kay tlar n olu turulmas na ba5l d r.
BA

VURU YERLER

1. DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. . (Bursa ubesi)
Adres : Fevzi Çakmak Cad. Beyhan : Merkezi No: 69
Telefon : (0224) 272 18 00
BURSA

4. DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. . (Zincirlikuyu ubesi)
Adres : Büyükdere Cad. No: 106
Telefon : (0212) 356 59 00
:STANBUL

2. DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. . (Ankara ubesi)
Adres : Atatürk Bulvar No: 103/A
Telefon : (0312) 417 95 00
K z lay / ANKARA

5. ÇEMTA A. . ( irket Merkezi)
Adres : Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvar No: 3
Telefon : (0224) 243 12 30
BURSA

3. DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. . ( zmir ubesi)
Adres : Gaziosmanpa a Bulvar No: 12
Telefon : (0232) 445 12 50
Pasaport / :ZM:R

