
Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Formu 

 

MCT Danışmanlık Anonim Şirketi’nin esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. 

maddesinin tadil edilmesi çerçevesinde Şirketin A grubu imtiyazlı paylarının 3.386.125 TL 

nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı paya dönüştürülmesine ilişkin esas 

sözleşme değişikliğine ilişkin olarak SPK’nın 25.01.2018 tarih ve 4/105 sayılı kararı ile 

ayrılma hakkı pay alım teklifi yapılması kararı gereğince, A grubu imtiyazlı payların sahibi 

MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından B grubu MCTAS payları için pay alım teklifinde 

bulunulmaktadır.  

 

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahibi, 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 6,15 

TL’den paylarını MCT Yatırım Holding A.Ş.’ye satma hakkını kullanabilecektir. Pay Alım 

Teklifi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 CAPİTAL) aracılığı ile yapılacak olup, 

pay alım teklifine ilişkin süre 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 1 

Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. 

 

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir: 

1. Pay alım teklifi kapsamında paylarını satacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle 

ekte yer alan “Pay Alım Teklifi Talep Formu”nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak 

imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi 

gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin 

pay alım teklifi süresi içinde pay alım teklifine aracılık yapan A1 CAPİTAL’in 0 212 371 

18 01 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip 

operasyon@a1capital.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks 

yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 371 18 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin 

alınması gerekmektedir. 

 

Pay Alım Teklifi Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı 

olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır. 

 

2. Yukarıdaki adımı takiben pay alım teklifine konu edilen payların tamamının A1 CAPİTAL 

nezdindeki 14197 numaralı MCT Yatırım Holding A.Ş. hesabına, pay alım teklifinin 

başlangıç tarihi olan 21.05.2018 günü saat 09:00’dan başlamak üzere pay alım teklifinin bitiş 

tarihi olan 01.06.2018 saat 17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Pay alım teklifi 

yoluyla paylarını satacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile pay alım teklifi süresince her 

iş günü saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir. Saat 17:00’den sonra gönderilen paylar 

ertesi iş günü işleme koyulacaktır.  

 

MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılacak ödemeler pay alım teklifine konu payların 

tamamının MCT Yatırım Holding A.Ş.’nin hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü saat 

17:00’ye kadar yapılacaktır. 

mailto:operasyon@a1capital.com.tr

