SERMAYE PiYASASı KURULU
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iNFO MENKUL KıYMETLER YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.
PAYLARı içiN
YENi PAY ALMA SiRKÜLERİ

YIL: 2011
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İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden
Ortakların

Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur

Ödenmiş / çıkarılmış sermayemiz 4.500.000.- TL nakit olarak karşılanmak
2.250.000.- TL'den 6.750.000.- TL'ye artırılmaktadır.

suretiyle

Artırılan serm~y.e}'i temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca
... tarih ve':Hl·tT.fJI~fı. sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortakhğımızm
ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
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Ortaklığımız ve h~lka arz edilecek paylar ile ilgili ayrmtılı bilgileri içeren izahname
.hko.~1Ticaret Siciline tescil edilmiş olup ortaklığrmızın
www.infoyo.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda
(kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Yatırım kararının izabnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.
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fü.!(J':ı.! 2IJ}) tarihinde

ı. YENİ

PAY ALMA HAKKı KULLANIM ESASLARI:

Yeni payalma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde IO/(J.f/~1ı ile 2ho.5.'/2q/ltarihleri
arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde,
yeni payalma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri
arzedi 1ecektir.
a)

./.

TL olup,

1

TL'den satışa

Başvuru Şekli:

1) Kaydileştirilmemiş

Paylara İlişkin Esaslar

3 ı Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu
tarihten sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' de (MKK) kayden izlemeye başlanmıştır. Bu
çerçevede, halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklanmızırı, yeni payalma
haklarını kullanabilmek için öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde
Büyükdere Caddesi
o: ıs 6 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresine müracaat ederek, hisse senetlerini
kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devarn edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri
borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri
amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak sahiplerine ilişkin kayıtların
oluşturulmasına bağlıdır.
2) Kaydileştirilmemiş

Paylara İlişkin Esaslar

i) Yeni payalma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, ortaklıkla da mutabık kalınan
yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni payalma
hakkı
kullanım süre . ı nde tam ve nakit olarak yatır~,.aklardır.
ii) eli ılen yeni payalma ha
u lan~resi
içinde pay bedellerinin ödenmernesi
'.}:fı:'\
halinde,
i ayalm hakkı kullanıla
y:'ac~tır. .•. ~'"
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iii) Bu sermaye artırımında yeni payalma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni
payalma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler.
b)

Başvuru Yerleri:

Yeni payalma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızın hesaplarının bulunduğu aracı
kuruluşlara başvurmaları gerekmekte olup, izahname aşağıdaki yerlerde incelemeye açık
tutulmaktadır.
İnfo Yatırım A.Ş. Merkez Şube
Büyükdere Caddesi o: 156 Levent - Beşiktaş / iSTA
Tel
:(212)319260.0.
Faks : (212) 324 8440.
İnfo Yatırım A.Ş. Sirkeci Şubesi
Hüdavendigar Caddesi Serdar Sokak Gökmenler Han
Sirkeci-Fatih/iST ANBUL
Tel
:(212)52810.68
Faks :(212)5270.257

c)

BUL

0:6 Kat. 2

Paylarm Teslim Şekli:

Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ş. nezdinde hak sahipleri bazında kayden
izlenecektir.
ihraç edilen paylar sermaye artınrnıjıııı.te cil edildiği hesap dönemi itibarıyla temettüe hak
kazanır ve kar elde edilmesi halinde i~lk ez 20.1 :~;'~~"\.' ~ karından temettü alabilecektir.
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3. SİRKÜLERİ

SORUMLULUGUNU

YÜKLE

E

KişİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklanmız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için
her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İ FO ME KUL KıYMETLER
ORTAKLlGI
İsmail AKSAÇ

YATIRIM

Sorumlu Olduğu Kısım:

A.Ş.

Hüseyin Günhan KA YIR
rd.

Sirkülerin Tamamı

İNFO YATIRIM A.Ş.

Mustafa BAŞ

VahitVARDAR

Gen. Müd. Yrd.

Genel Müdür

Sorumlu Olduğu Kısım:

Sirkülerin Tamamı

4

