
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu 

 

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ŞİRKET) 8 

Ağustos 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 16’ncı 

maddesinde görüşülen ayrılma hakkına konu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet 

şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi söz konusu olağan genel kurul 

toplantısında sahip olduğu payların tamamını ve sadece bu payları ŞİRKET’e satarak ayrılma 

hakkını kullanabilecektir. 

 

Ayrılmak isteyen pay sahibi, 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 0,93 TL ayrılma hakkı 

fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı İnfo Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. (İNFO YATIRIM) aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına 

ilişkin süre 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 2 Eylül 2019 Pazartesi 

günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. 

 

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir: 

1. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan 

“Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu”nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak 

imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi 

gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin 

ayrılma hakkı kullanımı süresi içinde ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan İNFO 

YATIRIM’ın 0 212 324 84 26 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan 

geçirip operasyon@infoyatirim.com adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 319 26 00 no’lu telefondan gönderilen faksın 

teyidinin alınması gerekmektedir. 

 

Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da 

hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır. 

 

2. Yukarıdaki adımı takiben ayrılma hakkına konu edilen payların tamamının İNFO 

YATIRIM nezdindeki 26008 numaralı Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabına, ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi olan 19.08.2019 

günü saat 09:00’dan başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi olan 02.09.2019 saat 

17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcılar 

paylarını virman yolu ile ayrılma hakkı kullanımı süresince her iş günü saat 17:00’ye kadar 

gönderebileceklerdir. Saat 17:00’den sonra gönderilen paylar ertesi iş günü işleme 

koyulacaktır.  

 

Şirket tarafından yapılacak ödemeler ayrılma hakkına konu payların tamamının ŞİRKET 

hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü saat 17:00’ye kadar yapılacaktır. 

mailto:operasyon@infoyatirim.com

