
 

 

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
 

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU 

 

 
 

 

Özerden Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Özerden Plastik/Şirket)’nin 2.337.328,47 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının Naci Tamer 
Özerden tarafından satın alınmasıyla, Naci Tamer Özerden’in Şirket’te sahip olduğu %33,27 oranındaki pay ile oy hakkının %83,79’a yükselmesi 
nedeniyle II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Naci Tamer Özerden’in Özerden Plastik’in diğer ortaklarına yönelik olarak 
zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuş olup, bu amaçla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul) tarafından 
21.07.2022 tarihinde 38/1079 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından verilen onay dahilinde 22.07.2022 tarihinde www.kap.org.tr, 
www.ozerden.com ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde ilan edilen Pay Alım Teklifi’ne İlişkin Bilgi Formu’nda açıklandığı üzere; maliki 
bulunduğum, zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Şirket’e ait 1,00 TL nominal değerli paylarımı  (“Pay”) Pay Alım Teklifi fiyatı olarak 
belirlenmiş olan 7,36 TL birim pay değeri üzerinden satmayı talep ediyorum. Söz konusu Pay Alım Teklifi kapsamında ilgili Tebliğ uyarınca, teslim 
edilen payları gayrikabili rücu olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim. Teslim edilen payların bedelinin işbu 
Pay Alım Teklifi Talep Formu’nda (“Talep Formu”) belirttiğim şekilde ödenmesini kabulünüze sunarım. 

YATIRIMCININ  
 

Adı Soyadı / Unvanı 
 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TC Kimlik Numarası 

 

: 
 
Vergi Dairesi - Vergi Kimlik Numarası 
(Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular için) 

 

: ……………………………………… -  

MKS Sicil Numarası : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aracı Kurum : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hesap Numarası  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tarih                                : ……………………………………………………………….. 
İmza  

   (Tüzel kişilerde kaşe ve yetkili imzalar olacaktır) : ………………………………………………………………. 
 

SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN 
 

Miktarı (1 TL nominal değerli pay adedi) 
 

: …………………………………………                         Tutarı (Miktar x 7,36 TL) : ……………………………………. 
 

PAYLARIN SAKLAMADA BULUNDUĞU VE PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ * 
 

Aracı Kurum 

 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aracı Kurum Kodu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alıcının Adı Soyadı / Unvanı 
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aracı Kurum Hesap No : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

*Bu bölüme virman yapılacak payların saklamada bulunduğu hesaba dair bilgilerin yazılması gerekmektedir. Boş bırakılması halinde her 
hâlükârda payların saklamada bulunduğu ve virman yapılan hesaba pay bedeli ödemesi aktarılacaktır.  

PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESABA DAİR BİLGİLER 
 

Kurum Adı/Kodu : Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ ZRY 
Hesap No  : MKK nezdindeki 251125 (MKK Sicil No: 12460838) no’lu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesabına 
Tel No  : Tel: 0212 339 80 80        
E-Posta Adresi  : payalim@ziraatyatirim.com.tr  
 

ÖNEMLİ BİLGİLER 
 

– Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Talep Formları’nın (T günü) en geç saat 17.00’a kadar (“Kabul Tarihi”) e-posta yoluyla 
iletilmesi ve söz konusu payların da Naci Tamer Özerden’in hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17.00’dan 
sonra iletilen formlar ertesi iş günü (T+1) işleme koyulacaktır. 

– Pay bedelleri Kabul Tarihi’ni takip eden ilk işgünü saat 16.00’a kadar yatırımcıların Pay virmanı yaptıkları hesaplarına yatırılmak suretiyle 
ödenecektir.  

– Pay devrinin kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım 
teklifinde bulunulacak olduğundan, pay sahipliği ve pay alım teklifine konu edilebilecek pay tutarları için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den 
temin edilen liste esas alınacak olup, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili ödemeler gerçekleştirilecektir. Listede yer almayan pay 
sahiplerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Listeye uygun olmayan pay tutarlarına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmeyecektir 

– Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 05.08.2022 günü saat 17.00’dan sonra Naci Tamer Özerden hesabına gelen Özerden Plastik payları, gönderen 
pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. Talepte bulunulan payların 
virmanlanmaması halinde talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

 

TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ EVRAKLAR 
 

Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi fotokopisi, pasaport fotokopisi 
Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi 

mailto:payalim@ziraatyatirim.com.tr

