Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Pay Sahiplerine Duyurulur

Şirketimiz Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurul kaydından 19.12.2016
tarihi itibarı ile çıkmış olup halka açık şirket statüsü sona ermiştir. Buna dayanarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) pay senetlerimizin kaydi sistemden çıkış işlemlerini 30.03.2017 tarihinde
gerçekleştirmiş ve bunu Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuştur.
Bu nedenle pay senetlerimizin Türk Ticaret Kanununun 486 ve diğer maddeleri çerçevesinde fiziken
bastırılması gereği doğmuş ve pay senedi bastırma işlemleri tamamlanmıştır.
Azınlık pay sahiplerimizin sahip oldukları pay senetlerinin Acıbadem Sağlık Yatırımları ve Holding A.Ş.
tarafından satın alınması önceliğimiz olmakla birlikte, paylarını satmak istemeyip fiziken teslim almak
isteyen pay sahiplerinin aşağıda bildirilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili birimleri önceden
bilgilendirerek 17 Mayıs 2017 tarihinden itibaren paylarını teslim alabileceklerini bilgilerinize sunarız.
Pay satın alma veya pay senetlerinin teslim işlemleri MKK’nın gönderdiği bilgilendirme dahilin de
gerçekleştirilecektir.
•

Şirkette
sahip
olduğu
payları
satmak
isteyen
pay
sahiplerinin
yatirimciiliskileri@acibadem.com.tr adresine paylarını satmak istediklerini ve kendilerine ait
banka IBAN bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. İlgili departman hisse satış süreci ile ilgili
gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

•

Pay senetlerini teslim almak isteyen pay sahipleri, aşağıdaki adrese başvurarak pay
senetlerini teslim alabileceklerdir.

Pay senetlerini teslim almak ya da Şirkette sahip olduğu payları satmak isteyen pay sahiplerinin
kimlikleri ile şahsen gelerek veya noter nezdinde düzenlenmiş bir vekâletname ile yetkilendirilmiş
üçüncü bir kişi vasıtası ile ilgili işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Temsilci vasıtasıyla ilgili
işlemleri yapmak isteyen pay sahipleri, ekteki vekâletname örneklerini kullanabilirler.
Payların Bulunduğu Kişi ve Teslimat Adresi:
Teslim Etmeye Yetkili Kişi : Gülgün Özgün
Email : gulgun.ozgun@acibadem.com.tr
Tel : 0216 571 93 03
Adres : Küçükyalı, Aydınevler Mah. Efendioğlu Sok. No. 7 Maltepe / İSTANBUL

Önemle belirtmek isteriz ki, Pay Senetlerinin teslimi tutanak eşliğinde yapılacak olup, pay senedi
teslim alma işlemi esnasında, geçerli kimlik ve/veya vekâletname bulundurulması zorunludur, aksi
halde teslimat gerçekleştirilemeyecektir.
Tüm pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

VEKALETNAME

Merkez adresi, “Tekin sk. No:8 Acıbadem, Kadıköy, İstanbul“ olan, İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunun 262819 sicil numarasında müseccel, “ ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET
A.Ş.” ünvanlı şirketin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı gereğince 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
göre pay senedi çıkarılmasına gidilmiş olduğundan adı geçen şirkette pay sahibi sıfatıyla adıma
verilecek olan pay senedini beni temsilen teslim almaya, tutanaklar da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere gerekli her türlü dokumanı imzalamaya, sulh ve ibraya ve beni temsile mezun ve
yetkili olarak;
Ve
Merkez adresi, “Tekin sk. No.8 Acıbadem, Kadıköy, İstanbul“ olan, İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunun 262819 sicil numarasında müseccel, “ ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET
A.Ş.” ünvanlı şirkette sahip olduğum payları tüm hak ve hukuki yükümlülükleriyle, tüm aktif ve pasifi
ile birlikte devretmeye veya bunlardan feragat etmeye, Noterliklerdeki sözleşmeleri adıma
akdetmeye ve imzaya, tescil ve ilan ettirmeye, bu hususlarla ilgili tüm işlemleri ilgili Vergi dairesinde,
Ticaret Sicil Memurluğunda, Ticaret Odasında ve tüm resmi ve özel dairelerde takibe, elden evrak alıp
vermeye, üçüncü şahıslara tescil hususunda ihtarnameler keşide etmeye, düzenlenecek bilcümle
evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya, tüm işlemleri neticelendirmeye birlikte veya ayrı ayrı mezun ve
yetkili olmak üzere bu hususlarla ilgili tüm işlemleri, tüm resmi ve özel dairelerde takibe, elden evrak
alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, düzenlenecek bilcümle evrak ve belgelerin tanzim ve
imzaya
……………………….T.C. Kimlik numaralı---------------vekil tayin ettim.
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