
20.10.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAiRESİ BAŞKANLIĞI,NA
ANKARA

TAAHHÜTNAME

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.,nin 20,10.202| tarihve 202l/24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarryıu şuhrr- ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler tarafindan doğrudan ya dadolaylı oıarat, şirket paylarının Borsa,da işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketin anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profillerl lıe uirıltte kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket kr.mayu.ağımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhiit ederim.

Saygılarımla



20.10.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI,NA
ANKARA

TAAHHÜTNAME

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.ş.,nin 20.10.202l tarlhve 2021l24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarİıu şrhr,- ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler taraflndan doğrudan ya dadolaylı olarat, şirket paylarının Borsa,da işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketiıı anafaa|iyet alanrnı oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profillerl lle uirıitte kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket kurmayacağımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla

Hüseyin



211.10.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI,NAANKARA

TAAHHÜTNAME

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.ş.,nin 20,10.202l tarihve202ll24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarryıu şrhrr- ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler taraflndan doğrudan ya dadolaylı oıarak, şirket paylarının Borsa,,ca işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketin anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levlia, çatı paneli ve profilleri iıe uırıiı<te kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket kurmayacağımı, kurulu bulunan ş.irketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla

selahattin yü

ry,
CEL



2l1.1{1.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI,NAANKARA

raarırıüıNaıvın

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.ş.,nin 20.10,2021 tarihve 202ll24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarryıu şuhrrn, ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler tarafindan doğrudan ya d,adolaylı olarak, şirket paylarının Borsa,da işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl sıireyle şirketin anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profillerl iıe ulrıitte kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket kurmayacağımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla



2(l.|0.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI,NAANKARA

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.ş.,nin 20.10.202l tarihve 2021124 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarryıu şuırrr- ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler taraflndan doğrudan ya da dolaylı oıarak, şirket paylarının Borsa,da işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketiıı anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profilleri iıe ulrıltte kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliYet alanına sahip şirket kr.mayacağımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla

Ekrem AKBEYAZ



20.10.202l

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ rİŞra*İİĞİ, NAANKARA

TAAHHÜTNAME

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.,nin 20.10.2a2l tarihve202ll24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarryı, şuhrr,. ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler tarafindan doğrudan ya da dolaylı oıa.ak. şi.rket paylarının Borsa,da işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketiıı anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profillerl iıe ulrıltte kanopiüretimi ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket kr..,uyu"uğımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederinr.

Saygılarımla

Akgül AKBEYAZ



zl].l0.2021

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞ t,NAANKARA

TAAHHÜTNAME

Halka arz süreci devam eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.,nin 20.10.2a2l Larihve 202l/24 saYılı kararına istinaden izahname tarihi itibarİıu şah.r- ve yönetim kontrolümdebulunan Şirketler tarafindan doğrudan ya dadolaylı oı*uk, şirket paylarının Borsa,da .işlemgörmesi halinde Borsa'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle şirketin anafaaliyet alanını oluşturan oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profilleri lıe ulrıitte kanopiüretimi Ve satıŞı ile ilgili faaliyet alanına sahip şirket ku.ruyu.uğımı, kurulu bulunan şirketlereortak veYa Yönetici olarak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla

Cenneti Mualla YÜCEL
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SERMAYE PİYASASI KURULU
.RTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİREsİ ga ŞKANLıĞ,ı, rıaANKARA

raarrrıürNavrt
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SERMA,I/E PİY
ORTAKjLIKLAR
ANKAR{

Halka arz süreci
ve 202l/24 sayılı
bulunan şıirketler
görmesi hiılinde
faaliyet alıınını ol
üretimi ve satışı ile
ortak veya yönetici

Saygılarımla

ceren yü«:pı aaı

20.10.202l

I KURULU
ANSMANI DAİRESİ naşraııLIĞI,NA

TAAHHÜTNAME

eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.10.202| tarihistinaden izahname tarihi itibarıyla şüsım ve yönetim kontrolümde
doğrudan ya da dolaylı olarak, Şirket paylarının Borsa'da işlemoq u4 rş_ığlll'da işlem görmeye başladığı tarihten itıt,u.en 5 yıl süreyle Şirketin ana

:]i,i.': 1"^l§O"lT 
l:,,hu,çatı paneli ," p.onll.,l İ;,d;;.*'rı!\lv l\4rluylili faaliyet alanına sahip şirket kurmayacağımı, kurulu bulunan şirketlerearak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

yasal Temsilci Necati YÜCELp



20.|0.202l

SERMA,YE PİY ASI KURULU
ORTAK]LIKLAR
ANKAR{

NANSMANI DAiREsi naş«aNLıĞı,Na

raaHrrürNavrt

ı eden Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.|0.2021 tarih

:i:,1lio"n 
izahname 

]a_rihi 
itibarıyla şahsım ve yönetim kontrolümde

indan doğrudan ya d,a dolaylı oıu.uk, Şirket payıarının Borsa'da işlemı'da iŞlem görmeye başladığı tarihten itİt,u..n 5 yıl süreyle şirketin anaran oluklu polikarbonat levha, çatı paneli ve profilleri iıe ulrutte kanopi

İ:,TlY:l:|1'-'l" 
sahip şirket.kurmayacağ ımı, kurul u buıunan 

ş i rketıere

Halka arz süreci
ve 202l/2,4 sayı|ı
bulunan şıirketler
görmesi hiılinde
faaliyet al:ınını
üretimi ve satışı ile i
ortak veya yönetici arak katılım sağlamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla

Emre YÜCEL Adına Yasal Temsilci Necati YÜCEL

p


