
Adı Soyadı / Unvanı :___________________________________________________

TC Kimlik Numarası :

Vergi Kimlik Numarası :
(Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular için)

Aracı Kurum : ___________________________________________________
Hesap Numarası :___________________________________________________
Adres : ___________________________________________________
Telefon : ___________________________________________________
Tarih :

Miktarı (adet pay) :
Toplam Nominal Değeri  (TL)* :
Tutar (Miktar x 4,322 TL) :
*100 adet 1 kuruş nominal değerli pay 1 TL nominal değere tekabül etmektedir.

Banka : _________________________________________________
Şube Adı : _________________________________________________
Alıcının Adı Soyadı/Unvanı :_________________________________________________

IBAN*

Açıklama : “ANACM”  Ayrılma Hakkı Bedeli
*IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.

Kurum Adı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurum Kodu : IYM
Hesap No : MKK nezdindeki 61000 (MKK Sicil No: 12660186, Vergi Numarası 4810096394) no’lu 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesabına
Telefon : 0212 350 20 00

Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi
Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi

FORM EKLER İ

SATIŞI TALEP ED İLEN PAYLARIN

PAY BEDEL İNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ

SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliğ'i uyarınca, 26.08.2020  tarihli genel kurulda görüşülmüş olan birleşme işlemine ilişkin olumsuz oy kullanarak 
muhalefet şerhi işletmiş olup, aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“ANACM”)  paylarını 1 TL nominal 
değere denk gelen 100 adet pay için ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmiş olan 4,322 TL bedelle satmayı talep ediyorum. Aşağıda belirtilmiş olan 
payların sahip olduğum tüm ANACM payları olduğunu beyan ederim.

Söz konusu ayrılma hakkı kullanımı kapsamında ilgili tebliğ uyarınca teslim edilen payların bedelini işbu talep formunda belirttiğim şekilde 
ödenmesini kabulünüze sunarım.

İMZA ARACI KURULU Ş KAŞE ve İMZA*

*Talebin bir aracı kurum vasıtasıyla alınması durumunda form üzerinde söz konusu aracı kurumun imza kontrolünün yapıldığına dair kaşe ve imzası aranmaktadır.

● ANACM paylarının teslim edilmesinin ardından İŞ YATIRIM gerekli kontrolleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yaptıktan sonra payların 
bedellerini Kabul Tarihi’ni takip eden ilk işgünü saat 16:00’ya kadar ödeyecektir.

● Ellerinde kaydileştirilmemiş fiziki pay olan ortakların başvuruları İŞ YATIRIM tarafından kabul edilmeyecek olup bu ortakların payları 
kaydileştirilmek üzere ANACM'a yönlendirilecektir. 

● TC Kimlik No bilgisi bulunmayan başvurular İŞ YATIRIM tarafından kabul edilmeyecektir.

● Talep formu ve eklerinin cagri@isyatirim.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

● Bu talep formu ile ayrılma haklarını kullanacak yatırımcılar, 24 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Duyuru Metni'nde belirtilen ayrılma hakkı 
kullanım sürecine uygun olarak ayrılma haklarını kullandıklarını kabul etmektedirler. 

ANADOLU CAM SANAY İİ A.Ş.

YATIRIMCININ

●  26.08.2020 tarihli ANACM genel kuruluna katılarak birleşme işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi işletmiş olan, ayrılma hakkına 
sahip ve ayrılma hakkını kullanacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile 03.09.2020 - 23.09.2020 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar 
gönderebileceklerdir ("Kabul Tarihi"). Saat 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Kabul Tarihi’ni takip eden 
ilk i şgünü saat 16:00’a kadar yapılacaktır.

:TR

PAYLARIN V İRMANLANACA ĞI HESAP BİLGİLERİ

ÖNEML İ BİLGİLER

AYRILMA HAKKI KULLANIMI TALEP FORMU


