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  Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 
 
   
      
Ortaklığın Adresi : Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:12/3 Selçuklu KONYA 
Telefon ve Faks Numarası : 0332 2212002 – 0332 236 4340 
E-posta adresi : kombassan@kombassan.com.tr 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
Numarası 

: 0332 221 2038 – 0332 238 1087 

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 13.04.2015 15:49:29 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı? 

: Hayır 

Özet Bilgi : 
13.04.2014 tarihinde KAP’da ilan edilen 2014 Yılı Olağan Genel 
Kurul Bilgilendirme Dökümanı Güncellemesi Hk. 

 
  AÇIKLAMA: 
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE EK AÇIKLAMA 
13/04/2014 tarihinde KAP’da ilan edilen 05/05/2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul 
Gündeminde  16. madde olarak görüşülecek ; 
“TTK’nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek payların toplam itibari değeri 
ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin 
görüşülmesi.” Maddesi 
Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Geri Alınana Paylar Tebliği’nin istisnalar başlıklı 16/1-c maddesi 
gereğince, Holding aleyhine açılmış/açılacak davalara ilişkin olarak mahkeme süreci ve/veya mahkeme 
kararı nedeniyle Holding’in ortaklık hisselerini geri alması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda ilgili 
işlemlerin yürütülmesi amacıyla konulmuş bir madde olup, söz konusu yetki sadece mahkeme sürecinde 
ve/veya mahkeme kararı neticesinde Kombassan Holding’in ortaklık hisselerini geri almak durumunda 
kalması halinde ilgili işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgilidir. 
Söz konusu pay geri alımlarının mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde gerçekleşmesi söz 
konusu olacağından II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 16 maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca başkaca 
bir  Pay  Geri Alım Programı hazırlanmamıştır. 
Ayrıca, Grubumuzun 13/04/2015 tarihi itibariyle Konsolide olarak tasarruf hakkına sahip olduğu Kombasan 
Holding A.Ş. pay oranı % 8,94 olup, bu oran mevzuat gereği kendi paylarına sahip olunabilecek maksimum 
oran olan % 10’a yaklaşmış bulunması nedeniyle Kanuni satın alma yükümlülüğümüz dışında borsadan bir 
Pay Geri Alım Programı çerçevesinde pay geri alımı gerçekleştirilemeyecektir. 
Pay sahipleri ve yatırımcılarımıza duyurulur 
Saygılarımızla 
Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
 
   
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin 
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için 
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 


