
SPK TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞTIR

ÖfZET 

Özet "unsur" olarak bilinen ııçıklamıı yiikümliilüklerinden olıışnuıktııdır. Bu unsurlıır aşağıdaki A-E 
(A.1-E.7) bölümlerinde nıımanılııııdırılıııışlanlır. Bu özet, ilgili sermaye piyasası anıcı tiirii ve 
ilınıççıııııı niteliğine göre gerekli olan tiim unsurları iı,crmektedir. Bazı unsurlara sermaye piyasası 
anıcı tiirii ve ilırnççıııııı niteliği nedeniyle özette )'Cr verilmesine geı·ck bulunmadığı için, unsurların 
nıımanılıındırmıısıııılıı boşhıklıır olabilir. Sermaye piyasası anıcı tiirii ve ilırnççınm niteliği dolayısıyla 
özette yer verilmesi gereken unsıırlarıı ilişkin herhangi bir bilginin bulunnrnması miiml·dinılür. Bu 
durumda, unsurun içeriğine dair kısa bir açıklamayla birlikte "Yoktur" ifadesine yer verilir. 
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·ı . • Sermaye piyasası araı,larıııa ilişkin )'alırım kanırlan ihnıı,çı ı 
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,: bilgi tlokiiııııını, sermaye piyasası anıl'!
. 
notu. ve iizctiıı bir [ 

biitiin olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

1, • 
İzahnamedc yer ahın bilgilere ilişkin iddiaların malıkemC)'C /
taşınması durumunda, davacı yatırımcı, lıalkıı arzın j!

, gcrçcldcştiği iilkeııin yasal düzcıılcmclcri çerçevesinde, 
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ere yıısal süreçler 'ı 

başlatılmadan i.ince katlanıırnk zonıııdıı kalabilir. 
, • Özete bağlı olanık (çevirisi dahil olnuık iizcre) ilgililerin I 
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hukuki sonınıluluğunıı ııııcıık iizetiıı izıılıııanıcnin diğer i 
kısımları ile birlikte olmnduğıı takdirde yıııııltıcı, hatalı veyıı j 
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yardımcı olacak iinenıli bilgileri sağlamaması durumunda 
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, verilen izin hakkında bilgi ! • Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar. satışa sunulabileceği ı'
dönem ve ızın ven len kuruluşlar hakkında bılgı 

• izalıııaıne kullanım izninin .verilmesinin şartı olan diğer aı:ık ve I
obıektı1 koşullar hakkında bılgı I 

. • Yetkili kunıluşlarca payların sonradan tekrar satışıııın ! 
gerçekleştirilmesi dunınıunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin
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yctkılı kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara 
sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı 

, • ihraççı veya halka arz eden tarafından izalıııamenin sonradan ı
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ilişkin bir izin vcrilnıeı
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r-13�-ı itırııççınııı ticaret f -�nıar:�k/�a;ı]:ı����;��inı Şirketi. 
unvanı ve isletme adı 
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13.2 , İhnıçı,mıı ı hukuki Hukuki Statüsü, Anonim Şirket 
-·-··· 

statüsii, tabi olduğu Tabi Olduğu. Yasal Mevzuat, T.C. Kanunları 
ıncvzııııt, lmnılıluğıı I Kurulduğu \llkc: Türkiye Cumhuriyeti 
iilke ve adresi I Merkez ı\drcsı. Sahra) ıccdıd 1ılalıalksi I lalk Sokak Sıddıklar 
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