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Ortaklığın Adresi : 
Bosna Bulvarı Bahçelievler Mah. No:148 

Çengelköy/İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : 0 216 516 20 00 / 0 216 516 20 01 

E-posta adresi : info@demirdokum.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay 

Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 

Telefon ve Faks Numarası 

: 0 216 516 20 45 / 0 216 516 20 06 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 

Açıklama mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : 

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'nin Vaillant 

Saunier Duval Iberica S.L. haricindeki ortaklarının 

ortaklıktan çıkarılması 

 

  AÇIKLAMA: 

Şirketimiz Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ("Şirket") ve hakim ortağımız 

Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ("VSDI") tarafından yapılan 2 Temmuz 2014 
tarihli özel durum açıklamaları kapsamında, VSDI'nin Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun ("Kurul") II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları 

Tebliği'nin ("Eski Tebliğ") 4. ve Geçici 1. maddesi kapsamında TDD'nin diğer pay 
sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma için ortaklıktan çıkarma hakkını 
kullandığı açıklanmıştı. 

 
Bu açıklama üzerine Şirketimizin diğer pay sahiplerinin ortaklıktan çıkarılmasına 
ilişkin çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 

Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan II-27.2 No'lu Ortaklıktan 
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") ile Eski Tebliğ yürürlükten kaldırılmış 
ve Tebliğ'in Geçici 2. maddesi uyarınca VSDI'ye ortaklıktan çıkarma hakkının 

kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirilmesi için bir aylık süre tanınmıştır. 
 

VSDI tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, hakim ortak olarak VSDI, 
Şirketimizin diğer pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkının icrasının devamına 



karar vermiş olup VSDI bu hususu 11 Aralık 2014 tarihinde Şirketimize 

bildirmiştir. 
 
Bu kapsamda, Tebliğ'in geçici 2. maddesi uyarınca VSDI'nin 11 Aralık 2014 tarihli 

özel durum açıklamasından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde, VSDI 
dışındaki diğer ortakların, sahip oldukları Şirketimiz paylarını VSDI'ye satma hakkı 
doğmuş olup, satma hakkı kullanım taleplerinin Şirketimize yazılı olarak yapılması 

gerekmektedir. 
Satma hakkına ilişkin aşağıdaki hususlar yatırımcılar açısından önem teşkil 

etmektedir: 
 
 Ortaklıktan Çıkarma Hakkı: VSDI satma hakkının kullanımına ilişkin ve Tebliğ 

uyarınca VSDI dışındaki diğer ortakların, sahip oldukları Şirketimiz paylarını 
VSDI'ye satabileceği üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben en geç 
üç iş günü içinde VSDI dışındaki diğer ortaklardan satma hakkını kullanmamış 

olanlara ilişkin ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere TDD'ye 
başvurabilecektir.  
 

 Hakların Kullanım Bedeli: Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli 
Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenecektir. 
 

 Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedel: 
- VSDI'nin ek pay aldığını ve ortaklıktan çıkarma hakkını kullandığını kamuya 
açıkladığı 2 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan 

ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5.2873 TL; 
 

- Fiyat tespit amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel (ilk 
satma hakkı kullanım talebinin Şirket'e ulaşmasından itibaren bir ay içinde 
Kurul'un ilgili düzenlemeleri kapsamında yaptırılacaktır.) ve 

- Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanıldığının VSDI tarafından kamuya açıklandığı 
tarih olan 2 Temmuz 2014'ten önceki (i) son 6 ay (4,8808 TL), (ii) 1 yıl (5,4771 
TL) ve (iii) 5 yıl (8,9248 TL) içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının 

ortalaması  
karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olacaktır. 
 

VSDI tarafından ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 2 Temmuz 
2014'ten önceki bir yıl içinde TDD'nin diğer ortaklarına yönelik herhangi bir 
zorunlu pay alım teklifinde bulunulmamış olması itibariyle, satma hakkının 

kullanımı açısından baz alınabilecek bir pay alım teklifi bedeli bulunmamaktadır. 
 
 Ortaklıktan Çıkarma Bedeli: Tebliğ gereğince, VSDI'nin ek pay aldığını ve 

ortaklıktan çıkarma hakkını kullandığını kamuya açıkladığı 2 Temmuz 2014 
tarihinden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının 
aritmetik ortalaması olan 5,2873 TL'dir. 



 

 Diğer Hususlar: Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak, tüm 
gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde Kurul'a yapılacak başvuru ile eş zamanlı 
olarak Şirketimiz paylarının kottan çıkarılması talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.'ye 

başvurulacaktır. 
 
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. 

 
Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. 
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