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Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden 
 

Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur 
 
Çıkarılmış sermayemiz tamamı nakden karşılanmak suretiyle 63.698.197,-TL’den 127.396.394,-TL’ye 
artırılmaktadır. 
 
Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 30/11/2011 tarih ve 100/1045 sayı 
ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına 
gelmez.  
 
Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 01/12/2011 tarihinde 
İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup ortaklığımızın www.milpa.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye 
açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.  
 
1. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: 
  
Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 05/12/2011 ile 19/12/2011 tarihleri arasında, 15 gün 
süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım 
süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.  
 
Bir payın nominal değeri 0,01,-TL olup, 0,01,-TL'den satışa arz edilecektir. 
 
a) Başvuru Şekli: 
 
Yeni pay alma haklarının kullanımında, yeni pay alma hakkı bedeli, T. Garanti Bankası A.Ş. Bakırköy Kurumsal 
Şubesi’nde açılan 382-6297055 (IBAN: TR52 0006 2000 3820 0006 2970 55) no’lu hesaba yeni pay alma hakkı 
kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. 
 

 
Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar; 

13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un 157’nci maddesi ile SPKn’nun Geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik 
sonrasında ve MKK’nın 28.04.2011 tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu ile de duyurulduğu üzere; Milpa Ticari ve 
Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin MKK tarafından kayden izlenmesinin başladığı 
tarihi (25.11.2005) izleyen yedinci yılın sonuna kadar (31.12.2012) Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’ye teslim edilmek suretiyle kaydileştirilmeyen hisse senetleri kanunen Milpa Ticari ve Sınai Ürünler 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye intikal edecektir. Bu durumda paydan doğmuş haklar, hisse senetlerinin Milpa 
Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. 
Söz konusu payların satışı, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üç ay içerisinde 
yapılacaktır.  
 
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. 
Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK'da hak sahipliklerine 
ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdı
 

r. 

Bu çerçevede, sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve 
fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın, söz konusu hisse senetlerini yeni pay alma hakların

 

ı kullanmaları 
esnasında kaydileştirmeleri tavsiye edilmektedir.  

http://www.milpa.com.tr/�
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Ortaklarımız fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ile beraber aşağıda adres ve telefonu verilen Şirket 
merkezimize başvurmaları suretiyle kaydileştirme sürecini başlatabileceklerdir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri 
hakkında Şirketimizden bilgi alabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış

 

 hisse senedi 
verilmeyecektir.  

Ortaklarımızın fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini kaydileştirmeksizin yeni pay alma haklarını 
kullanmak istemeleri durumunda; Şirketimiz merkezine başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 13 no’lu yeni 
pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek; Şirketimiz ile mutabık kalınan yeni pay alma 
hakkı kullanım tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde 
tam ve nakit olarak yatı

 

racak; banka dekontunu Şirketimize ibraz edecek ve işbu sermaye artırımında alacakları 
payların tamamı, Şirketimiz tarafından münferiden kendileri adına MKK nezdinde açılacak ihraçcı hesaplarına 
kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek 
olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır.  

 
Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar; 

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS’de ihraçcı alt hesaplarında Şirketimiz tarafından 
muhafaza ve takip edilen ortaklarımız Şirket ile de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka 
şubesinde açılan 382-6297055 (IBAN: TR52 0006 2000 3820 0006 2970 55) numaralı hesaba yeni pay alma hakkı 
kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket’e tevdi 
edeceklerdir. 
 
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS’de aracı kurum/kuruluşlar nezdinde yatırım hesaplarında 
muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, Şirket ile de mutabık kalınan yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen banka 
şubesinde açılan 382-6297055 (IBAN: TR52 0006 2000 3820 0006 2970 55) numaralı hesaba MKK tarafından 
ödenmek üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak aracı kurum/kuruluşlar nezdindeki 
yatırım hesaplarına yatıracaklardır.  
 
Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler 
iptal edilecektir. 
 
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi 
içinde bu hakkını satabilirler. 
 
b) Başvuru Yerleri: 
 
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızın hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları 
gerekmektedir. 
 
Yeni pay alma haklarının kullanımı ile ilgili olarak, aşağıda adresi ve iletişim detayları yer alan kurumlardan bilgi 
alınabilir. 
 
İzahname aşağıdaki yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.     
 
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
 
Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 34718  
Kadıköy-İstanbul 
Tel : 0 216 339 97 39 
Faks : 0 216 339 97 38  
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ARACI KURUM:  
 
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
 
Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, No 2/8 
34740 Levent – İstanbul 
Tel : 0 212 318 27 19 
Faks : 0 212 217 84 70 
 
 
 
Garanti Bankası Esentepe Yatırım Merkezi 
 
Büyükdere Cd. No:42 Doğuşhan  
34387 Mecidiyeköy - İstanbul 
Tel : 0 212 275 02 08 
Faks : 0 212 275 25 04 
 
 
 
 
Garanti Bankası Ankara Yatırım 
 
Atatürk Bulvarı No:86 
06440 Kızılay – Ankara 
Tel : 0 312 410 41 60 
Faks : 0 312 419 00 64 

 
 
 

 
c) Payların Teslim Şekli:  
 
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK 
nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 
 
İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle kar payına hak 
kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez  2011 yılının kârından kar payı verilecektir. Ancak payların satış 
süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap dönemi sona ererse, hesap 
döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2011 yılının kârından kar payı alabilecektir. 
 
2. Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler: 
 
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu 
olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını 
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 
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Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Yetkilisi 
Adı, Soyadı, Görevi, İmza 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 
 
 
 
 
Rıza KOÇYİĞİT                           Serdar ERDİNÇ 

Genel Müdür                                 Mali ve İdari İşler Müdürü 

(İmza Aslında Mevcuttur)              (İmza Aslında Mevcuttur) 

 
SİRKÜLERİN TAMAMI 

 

 
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yetkilisi’nin 
Adı, Soyadı, Görevi, İmza 
 

Sorumlu Olduğu Kısım: 
 

 
 
 
 
İsmail Baydar                       Nevzat Öztangut 
Genel Müdür Yardımcısı    İcra Kurulu Üyesi 
(İmza Aslında Mevcuttur)     (İmza Aslında Mevcuttur) 

 
 
 

SİRKÜLERİN TAMAMI 
 

 
 

 
 


