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  uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 
 
Şirketimizin 05.02.2015 tarih 1059 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 
 
-Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 16.maddesi (g) bendi ile Yönetim Kurulumuza borçlanma aracı ihracı ile 
ilgili tanınan yetki çerçevesinde, Şirketimizin işletme sermayesi finansman ihtiyacını daha uzun vadeli 
kaynakla karşılamak üzere 80.000.000 TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde 
kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli, borçlanma araçları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin 
alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 
 
-İhraç edilecek borçlanma araçlarının Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde bir veya birden çok seferde, halka arz 
edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine, 
 
-İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış 
şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması 
ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yürütülmesi için,  
 
-Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı 
olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde 
gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine 
getirilmesini teminen,  
 
Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin ve  Aydın Orhan’ın en az ikisinin birlikte yetkili kılınmasına, 
 
Tera Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına ve sözleşme imzalanmasına 
 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
                                                   
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer 
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde 
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 
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