Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2014 tarihli kararı ile; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari
Yatırımlar A.Ş. ("Şirket") tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Galatasaray
Spor Kulübü Derneği'ne ("Kulüp") tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket'in Kulüp dışındaki
ortaklarına, talep etmeleri durumunda Kulüp'ün tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te
sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Kulüp tarafından Şirket'ten tahsisli satış
suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkı tanınmıştır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 13.940.421,90 TL'den 21.645.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle
çıkarılan 7.704.578,10 TL nominal değerli paylarının tahsisli olarak satılmasına ve tahsisli olarak
satılması sonrasında, Şirket'in Kulüp dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Kulüp'ün tahsisli
olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden,
Kulüp tarafından Şirket'ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkına
ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu
(www.kap.gov.tr), www.galatasaray.org ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir.
26/02/2014 gün sonu itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") sisteminde bulunan Kulüp dışındaki
Şirket ortaklarının Şirket'te sahip oldukları payları oranında B Grubu Şirket paylarını 1 TL nominal
değerli pay için 22,41 TL'den Kulüp'ten alma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu 30 günlük süre
27/02/2014 günü başlayacak, 28/03/2014 günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır. Bu işleme Deniz
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("DenizYatırım") aracılık edecektir. B Grubu Şirket paylarını alma
hakkına ilişkin talep formu ekte bulunmakta olup, bu hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki
adımları izleyecektir:
- Pay alım hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların MKK sisteminde 26.02.2014 gün sonu itibariyle
Şirket'in B grubu payına sahip olmaları gerekmektedir. ("Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı")
- Satın alma fiyatı 1 TL nominal değerli B grubu Şirket payı için 22,41 TL'dir.
- Başvuru başlangıç tarihi 27.02.2014, bitiş tarihi 28.03.2014'tür.
- Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı, en fazla, 26.02.2014 gün sonu itibariyle (MKK sisteminde
kayıtlı olan) sahip olduğu 1 TL nominal değerli B grubu Şirket (GSRAY) pay adedinin bedelli artırım
oranı (7.704.578,10 / 13.940.421,90 = 0,55267898) ile çarpımı kadar talepte bulunabilecektir. Pay
adedi küsuratı, virgülden sonra 3 basamak ve son basamak aşağı yuvarlanarak tespit edilecektir.
- Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı, ekteki talep formunu DenizYatırım'a fakslamadan önce,
Şirket'in B grubu (GSRAY) paylarının bulunduğu aracı kuruluşla 26.02.2014 tarihi gün sonu itibariyle
MKK sisteminde kayıtlı bulunan pay miktarını, başvuru miktarını ve yatıracağı tutarı
kesinleştirecektir.
- Pay bedeli Denizbank Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi Galatasaray Spor
Kulübü Derneği adına açtırılan 3580-100840-407 no'lu (IBAN No: TR98 0013 4000 0001 0084 0004
03) hesaba, açıklama kısmına pay alım hakkını kullanmak isteyen yatırımcının adı soyadı, TC Kimlik
numarası yazılarak yatırılacaktır.
- Pay Alım Hakkını kullanacak yatırımcılar pay bedelini saat 17:00'ye kadar gönderebileceklerdir
("Kabul Saati"). 17:00'den sonra alınan bedeller ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Pay Alım Hakkı
süresi 28 Mart 2014 günü saat 17:00'de son bulacaktır.
- Pay Alım Hakkına Sahip Yatırımcı talep formunu doldurup imzalayarak ekleri ve parayı
gönderdiğine dair dekont ile birlikte DenizYatırım'ın 0212 336 30 70 numarasına faks çekecektir.
- Deniz Yatırım gelen başvuruları en geç ertesi gün saat 12:00'ye kadar bir tablo şeklinde MKK'ya
ileterek yatırımcıya Kulüp' hesabından gönderebileceği pay miktarı için MKK'dan onay alacaktır.

- Pay bedeli gönderimini takip eden 2. iş günü saat 17:00'ye kadar yatırımcının MKK tarafından
onaylanan satın alabileceği pay adedi, talep formunda belirtilen yatırım hesabına DenizYatırım
tarafından Kulüp hesabından virmanlanacaktır. MKK tarafından onaylanan pay miktarına ilişkin
gerekli tutardan daha az tutarda Kulüp hesabına pay bedeli gönderen Pay Alım Hakkına Sahip
Yatırımcı'ya gönderdiği tutar çerçevesinde hesaplanacak B grubu Şirket payı Kulüp hesabından
gönderilecektir. Fazla pay bedeli gönderimi durumunda ise talep formunda belirtilen TL iade hesabına
fazla tutar Kulüp TL hesabından iade edilecektir.
B Grubu Şirket paylarını alma hakkına ilişkin talep formu ektedir.
Saygıyla duyurulur.
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