HA Aracılık
HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE
BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye
piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı kurum ya da mevduat
kabul etmeyen banka (kısaca aracı kuruluş) arasında akdedilecek yazılı
aracılık sözleşmesinin aşağıdaki hususları içermesi zorunludur:

I.

Tarafları Tanıtıcı Bilgiler
a) Satışa konu sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklığı
tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi,
ticaret sicil numarası, sermayesi, faaliyet konusu)
b) Aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi,
kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi, yetki belgesi
numarası)
c) Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve
temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine
ilişkin bilgiler (varsa)

II.

Sözleşmede Kullanılacak Kısaltmalar

III.

Sözleşmenin Konusu
a) Satışa konu olan sermaye piyasası aracını veya sermayeyi
temsil eden payları ve miktarı tanıtıcı bilgiler, satışa konu
sermaye piyasası aracının türü, tertibi, nominal değeri, satış
fiyatı ve kupür dağılımı
b) Bu aracı veya payları daha önce ihraç etmiş ortaklık veya
kuruluşu tanıtıcı bilgiler

IV.

Aracılığın Türü ve Kapsamı
a) Aracılığın türü (en iyi gayret aracılığı, bakiyeyi yüklenim,
tümünü yüklenim, kısmen bakiyeyi yüklenim, kısmen tümünü
yüklenim)
b) Aracı kuruluşun vereceği hizmetlerin kapsamı ve esasları
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V.

Tarafların Hak, Taahhüt ve Yükümlülükleri
İhraçcının hak ve yükümlülükleri ile aracı kuruluşların
verecekleri hizmetlerin konsorsiyum üyeleri arasındaki paylaşımı
burada belirlenmelidir.
a) İhraçcının hak, taahhüt ve yükümlülükleri
- Sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde devrine
engel bir durum bulunup bulunmadığı,
- Sermaye piyasası araçlarının bastırılma ve teslim esasları,
- Halka arz işlemiyle ilgili vergi, Kurul kayıt ücreti ve diğer
masrafların ödenme esasları da
burada düzenlenmelidir.
b) Aracı kuruluşun hak, taahhüt ve yükümlülükleri
c) Varsa tarafların birbirlerine verdikleri garantiler
d) İzahname ve sirkülerdeki bilgilerden sorumluluk, değişikliklerin
bildirilme esasları
e) İlan ve reklamların kimin tarafından yapılacağı ve sorumluluk
esasları
f) Talepleri karşılanan yatırımcılara ait menkul kıymetlerin,
Takasbank nezdindeki hesaplarına hangi sürede virman
edileceğine ilişkin açıklama

VI.

Halka Arzda Kısıtlamalar
Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 4.1.1.4. maddesi uyarınca
tahsisat yapılmak isteniyorsa buna ilişkin şartlar ve varsa tahsisat
gruplarının ayrıntılı olarak tanımları burada verilmelidir.

VII.

Dolaşımda Olmayan Payların İhraç Edilmesi Halinde Bu
Paylara İlişkin Halka Arz Esasları

VIII.

Satışa İlişkin Esaslar
a) Satış yöntemi ve koşulları
b) Satış süresi
c) Satış fiyatı
d) Satışın yapılacağı yerler
e) Talep

toplama

süresi,

taleplerin

değerlendirilmesine ilişkin esaslar
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f) Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak, talep listelerinin
aracı

kuruluş

tarafından

ihraçcıya

teslimi,

listelerin

kesinleşmesi ve Kurul’a bildirim usulü
g) Kurulumuzun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi
uyarınca, aracı kurumun, halka arz edilen sermaye piyasası
araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi
ve kurumları, dağıtım listelerinin kesinleştiği günü takip eden
işgünü Kurul’a ve İMKB’ye bildireceğine dair hüküm
h) Aracı kuruluşun halka arzda yatırımcıdan talep edeceği
komisyon ve benzeri giderlere ilişkin Ek/1’de bir örneği verilen
açıklama
i) Satış bedellerinin ödenmesi esasları
j) Satış

hasılatının

ihraçcı

adına

açılmış

özel

hesapta

toplanacağına ilişkin hüküm ve bu hesaba ilişkin bilgiler ile
talep edilen hisselere ilişkin bedellerin aracı kurumlarca ihraçcı
adına açılan özel hesaba ne zaman iletileceğine ilişkin
açıklama
k) Sermaye

piyasası

aracının

teslimi

ve

karşılanamayan

taleplerin dağıtım listesinin kesinleşmesinden itibaren iade
edilme süresine ilişkin hüküm (Eğer farklı bir durum söz
konusu değilse Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe atıf yapılarak
yazılması mümkündür.)
l) Yatırımcılara

ait

bedellerin

nemalandırılıp

nemalandırılmayacağı hususuna açıklık getiren bir hüküm ile
nemalandırılacaksa buna ilişkin esaslar (ne şekilde, hangi
orandan, nemanın dağıtılma esasları vs.)
m) Satılamayan payların akibeti
n) Satış sonuçları hakkında Kurul’a, İMKB’ye ve ilgili diğer
kuruluşlara bilgi verme esasları, aracı kuruluşun Ek/2’de
belirtilen esaslar dahilinde hazırladıkları satış sonuçlarını
Kurul’a göndereceğine, aracı kuruluşun kaşesi altında ve aracı
kuruluşu temsil yetkisini haiz kişilerce imzalı Ek/3’te bir örneği
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verilen beyanın satış süresinin bitiminden itibaren 6 işgünü
içinde Kurul’a göndereceğine ilişkin hüküm
o) Fiili sermaye piyasası aracı tesliminde, sigorta bedellerinin
ödenmesine ilişkin hüküm
IX.

Satış Sonrası Hizmetler
Satıştan sonra, başka hizmetler öngörülüyor ise bu
hizmetlerin neler olduğu, kapsamı ve ne şekilde yerine getirileceği
belirtilir.

X.

Aracı Kuruluşa Ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespit ve
Ödeme Esasları
Aracı kuruluşa ödenecek komisyon veya ücretin tespitinde
uygulanacak hesaplama yönteminin anlaşılabilir şekilde yer
alması ve bunun ödenmesi esaslarına yer verilmesi gerekir.
Temerrüt faizi belirlenmek isteniyorsa, faizin hangi tutar üzerinden
işletileceği, faiz oranının ne olduğu hususu açıkça belirtilir.

IX.

Delil Şartı
1. Yetkili kurum kayıtlarının “kesin delil” teşkil etmesine ilişkin
hükümlere yer verilemez.
2.

Gerek

Kurul

düzenlemeleri

gerekse

genel

hükümler

çerçevesindeki ispat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer
verilemez.
3. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören
hükümler

ise,

müşterinin

gösterebileceği

delilleri

ölçüsüz

derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz.
Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin
hükümler, ancak Seri:V, No:6 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi
uyarınca “müşteri mutakabatını içeren kayıtlar” için öngörülebilir.
XII.

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi
Sözleşmenin süresi ve feshinin hangi hallerde ve kim
tarafından yapılabileceğine ilişkin esaslar belirtilir. Borsa kotuna
alınmama veya Kurul izninin alınmaması gibi nedenlerle sona
erme hallerinde, tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra sözleşmenin
sona ereceği hususuna açıklık getirilir.
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XIII.

Konsorsiyum Sözleşmesine İlişkin Bilgiler
Konsorsiyum

oluşturulması

halinde

konsorsiyum

sözleşmesine ait bilgilere bu bölümde yer verilir.
XIV.

Uygulanacak Hükümler
“Sözleşmenin

Kurul

düzenlemelerine

aykırı

hükümleri

uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul
düzenlemeleri,

Kurul

düzenlemelerinde

hüküm

bulunmayan

hallerde genel hükümler uygulanır” hükmüne yer verilir.
XV.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Düzenlenmesi zorunlu bir hüküm olmayıp, sözleşmede yer
almasının istenmesi halinde bu başlık altında veya sözleşmenin
başka maddelerinde, ihraçcının mahkemeye gitme veya başka
başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya
sınırlandıran feragata ilişkin hükümlerin sözleşmelerde yer
almaması gerekmektedir.

XVI.

Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri

5

HA Aracılık

EK/1

HALKA ARZDA ARACI KURULUŞLARIN YATIRIMCILARDAN TALEP
EDECEKLERİ KOMİSYON VE BENZERİ GİDERLER
Aracı
Kuruluş

Hesap Açma
Ücreti (*)

Sermaye
Piyasası
Aracının
Takasbank’a
Virman Ücreti

Yatırımcının
Başka Aracı
Kuruluşdaki
Hesabına Virman
Ücreti

(*) Hesabı olan müşterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu değildir.
(**) Diğer ücretlerin niteliği açıklanacaktır.
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EFT
Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer
(**)
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EK/2

KURULUMUZA GÖNDERİLECEK SATIŞ SONUÇLARINDA BULUNMASI
GEREKEN ESASLAR
a) Satış sonuçları tablosunda talepte bulunan yatırımcıların ad ve
soyadları farklı sütunlara yazılır.
b) Çift isimler kısaltma yapılmadan ad sütununa açık yazılır.
c) Yatırımcıların nüfus cüzdanı seri numaraları belirtilir.
d) İkametgah adresi (Adres bildirilirken ilçe ve il adres sütunundan
farklı olmak üzere ayrı sütunlarda belirtilir).
e) Yatırımcının annesinin kızlık soyadı belirtilir.
f) Aynı adres bildiren en çok 10 talep kabul edilir.
g) Tablo Türkçe karakterler kullanılarak doldurulur.
h) Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5
inden fazlasını satın alan kişi ve kurumlar ayrıca belirtilir.
Tahsis

Aracı

Grubu

Kuruluş

Ad

Soyad

Nüfus

İkametgah

Cüzdanı

Adresi

Seri No
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İlçe

İl

Yatırımcının

Talep Edilen

Dağıtılan

Annesinin

Hisse Adedi

Hisse

Kızlık Soyadı

(lot)

Adedi (lot)
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EK/3

ARACI KURULUŞUN
SATIŞ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
KURULA GÖNDERECEKLERİ BEYAN
“...A.Ş.’nin .../.../... - .../.../... tarihlerinde yapılan halka arz satış
sonuçlarına ilişkin olarak,
a) Tarafınıza Ek’te sunulan diskette yer alan bilgilerin satış sonuçlarını
tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıttığını, diskette yer alan
bilgilerin doğruluğundan ve eksikliğinden kaynaklanacak tüm
sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,
b) İlişikteki nihai satış sonuçlarında mükerrer yatırımcı bulunmadığını,
c) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliği’nin
“Halka Arzda İşlem Yasağı” başlıklı Ek Madde 1 kapsamında
yasaklı kişilerin halka arzdan pay almadıklarını,
d) Aynı adres bildiren en çok 10 yatırımcının talebinin kabul edildiğini,
e) Aracılık sözleşmesinin .... nolu maddesinde belirtilen komisyon ve
benzeri giderlerden başka yatırımcılardan herhangi bir ücret talep
edilmediğini,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

EK: İşlem Yasaklı kapsamına giren yönetim kadrosu listesi (ad-soyad ile
birlikte unvan da belirtilecektir.)
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KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNDE
BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR
Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak konsorsiyum
oluşturulması halinde konsorsiyuma katılan aracı kurum ve mevduat kabul
etmeyen bankalar (kısaca aracı kuruluşlar) arasında imzalanacak yazılı
konsorsiyum sözleşmesinin aşağıdaki hususları içermesi zorunludur.
Aracılık sözleşmesi ile konsorsiyum sözleşmesinin bir arada yapılmak
istenmesi halinde, her iki sözleşmede yer alacak hükümler, tek sözleşmede
birleştirilebilir ve sözleşme, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca
ihraçcı) ile konsorsiyum yöneticisi ve konsorsiyuma katılan diğer aracı kurum
ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından birlikte imzalanır.

I.

Tarafları Tanıtıcı Bilgiler
a) Satışa konu sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklığı
tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi,
ticaret sicil numarası, sermayesi, faaliyet konusu)
b) Konsorsiyum lideri aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler (ticaret
unvanı, merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası,
sermayesi, yetki belgesi numarası)
c) Diğer konsorsiyum üyelerini tanıtıcı bilgiler (ticaret unvanı,
merkez adresi, kuruluş tarihi, ticaret sicil numarası, sermayesi)
d) Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve
temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine
ilişkin bilgiler (varsa)

II.

Sözleşmede Kullanılacak Kısaltmalar

III.

Sözleşmenin Konusu
a) Satışa konu olan sermaye piyasası aracını veya sermayeyi
temsil eden payları ve miktarı tanıtıcı bilgiler, satışa konu
sermaye piyasası aracının türü, tertibi, nominal değeri, satış
fiyatı ve kupür dağılımı
b) Bu aracı veya payları daha önce ihraç etmiş ortaklık veya
kuruluşu tanıtıcı bilgiler
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IV.

Aracılığın Türü ve Kapsamı
a) Aracılığın türü (en iyi gayret aracılığı, bakiyeyi yüklenim,
tümünü yüklenim, kısmen bakiyeyi yüklenim, kısmen tümünü
yüklenim)
b) Aracı kuruluşların verecekleri hizmetlerin kapsamı ve esasları

V.

Tarafların Hak, Taahhüt ve Yükümlülükleri
İhraçcının hak ve yükümlülükleri ile aracı kuruluşların
verecekleri hizmetlerin konsorsiyum üyeleri arasındaki paylaşımı
burada belirlenmelidir.
a) İhraçcının hak, taahhüt ve yükümlülükleri
-

Sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde devrine
engel bir durum bulunup bulunmadığı,

-

Sermaye piyasası araçlarının bastırılma ve teslim esasları,

-

Halka arz işlemiyle ilgili vergi, Kurul kayıt ücreti ve diğer
masrafların ödenme esasları da

burada düzenlenmelidir.
b) Konsorsiyum üyelerinin yüklenim tutar ve oranları (Seri:I,
No:26 sayılı Tebliğin Ek Madde:1 hükmü dikkate alınmalıdır.)
c) Konsorsiyum

lideri

aracı

kuruluşun

hak,

taahhüt

ve

yükümlülükleri
-

Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak talep listelerinin
konsorsiyum lideri tarafından ihraçcıya teslimi,

-

Listelerin kesinleşmesi ve Kurul’a bildirimi de

burada düzenlenir.
d) Konsorsiyum üyelerinin hak, taahhüt ve yükümlülükleri
-

Lidere listelerin iletilmesi, bu sırada yaşanan gecikmelerde
konsorsiyum üyelerinin sorumluluğu, gecikme halinde nasıl
bir yöntem izleneceği de

burada düzenlenir.
e) Varsa tarafların birbirlerine verdikleri garantiler
f) İzahname ve sirkülerdeki bilgilerden sorumluluk, değişikliklerin
bildirilme esasları
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g) İlan ve reklamların kimin tarafından yapılacağı ve sorumluluk
esasları
h) Talepleri karşılanan yatırımcılara ait menkul kıymetlerin,
Takasbank nezdindeki hesaplarına hangi sürede virman
edileceğine ilişkin açıklama
i) Sözleşmede yer alabilecek sorumluluk hükümlerinin iç ilişkide
geçerli olacağı, ancak konsorsiyum üyelerinin dışarıya karşı
müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin hüküm (Üyelerin
gerekli gördükleri takdirde iç ilişkideki sorumluluğu temin için
kontrgarantiler

temin

etmeleri

ve

rücu

ilişkisini

açıkca

düzenlemeleri mümkündür.)
VI.

Halka Arzda Kısıtlamalar
Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 4.1.1.4 maddesi uyarınca
tahsisat yapılmak isteniyorsa buna ilişkin şartlar ve varsa tahsisat
gruplarının ayrıntılı olarak tanımları burada verilmelidir.

VII.

Satışa İlişkin Esaslar
a) Satış yöntemi ve koşulları
b) Satış süresi
c) Satış fiyatı
d) Satışın yapılacağı yerler
e) Talep

toplama

süresi,

taleplerin

toplanması

ve

değerlendirilmesine ilişkin esaslar
f) Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe uygun olarak, talep listelerinin
konsorsiyum lideri tarafından ihraçcıya teslimi, listelerin
kesinleşmesi ve Kurul’a bildirim usulü
g) Kurulumuzun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi
uyarınca, aracı kurumun, halka arz edilen sermaye piyasası
araçlarının nominal değerinin %5 inden fazlasını satın alan kişi
ve kurumları, dağıtım listelerinin kesinleştiği günü takip eden
işgünü Kurul’a ve İMKB’ye bildireceğine dair hüküm
h) Konsorsiyum

üyelerinin

halka

azda

yatırımcıdan

talep

edecekleri komisyon ve benzeri giderlere ilişkin olarak Ek/1’de
bir örneği verilen açıklama
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i) Satış bedellerinin ödenmesi esasları
j) Satış

hasılatının

ihraçcı

adına

açılmış

özel

hesapta

toplanacağına ilişkin hüküm ve bu hesaba ilişkin bilgiler ile
talep edilen hisselere ilişkin bedellerin aracı kurumlarca ihraçcı
adına açılan özel hesaba ne zaman iletileceğine ilişkin
açıklama
k) Sermaye

piyasası

aracının

teslimi

ve

karşılanamayan

taleplerin dağıtım listesinin kesinleşmesinden itibaren iade
edilme süresine ilişkin hüküm (Eğer farklı bir durum söz
konusu değilse Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğe atıf yapılarak
yazılması mümkündür.)
l) Yatırımcılara

ait

bedellerin

nemalandırılıp

nemalandırılmayacağı hususuna açıklık getiren bir hüküm ile
nemalandırılacaksa buna ilişkin esaslar (ne şekilde, hangi
orandan, nemanın dağıtılma esasları vs.)
m) Satılamayan payların akibeti
n) Satış sonuçları hakkında konsorsiyum liderine, Kurul’a,
İMKB’ye ve ilgili diğer kuruluşlara bilgi verme esasları,
konsorsiyumda bulunan aracı kuruluşların her birinin, Ek/2’de
belirtilen esaslar dahilinde hazırladıkları satış sonuçlarını
konsorsiyum liderine ve (konsorsiyum lideri tarafından) Kurul’a
göndereceğine, aracı kuruluşların kaşesi altında ve aracı
kuruluşları temsil yetkisini haiz kişilerce imzalı Ek/3’te bir
örneği verilen beyanın satış süresinin bitiminden itibaren 6
işgünü içinde Kurul’a göndereceğine ilişkin hüküm
o) Fiili sermaye piyasası aracı tesliminde sigorta bedellerinin
ödenmesine ilişkin hüküm
VIII.

Satış Sonrası Hizmetler
Satıştan sonra, başka hizmetler öngörülüyor ise bu
hizmetlerin neler olduğu, kapsamı ve ne şekilde yerine getirileceği
belirtilir.

4

Konsorsiyum
IX.

Aracı Kuruluşlara Ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespit
ve Ödeme Esasları
Aracı kuruluşlara ödenecek komisyon veya ücretin tespiti
ile paylaşımında uygulanacak hesaplama yönteminin anlaşılabilir
şekilde yer alması ve bunun ödenmesi esaslarına yer verilmesi
gerekir. Temerrüt faizi belirlenmek isteniyorsa, faizin hangi tutar
üzerinden işletileceği, faiz oranının ne olduğu hususu açıkça
belirtilmelir.

IX.

Delil Şartı
1. Yetkili kurum kayıtlarının “kesin delil” teşkil etmesine ilişkin
hükümlere yer verilemez.
2.

Gerek

Kurul

düzenlemeleri

gerekse

genel

hükümler

çerçevesindeki ispat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer
verilemez.
3. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören
hükümler

ise,

müşterinin

gösterebileceği

delilleri

ölçüsüz

derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz.
Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin
hükümler, ancak Seri:V, No:6 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi
uyarınca “müşteri mutakabatını içeren kayıtlar” için öngörülebilir.
X.

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi
Sözleşmenin süresi ve feshinin hangi hallerde ve kim
tarafından yapılabileceğine ilişkin esaslar belirtilmelidir. Borsa
kotuna alınmama veya Kurul izninin alınmaması gibi nedenlerle
sona erme hallerinde, tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra
sözleşmenin sona ereceği hususuna açıklık getirilmelidir.

XI.

Konsorsiyum İşlem ve Hesaplarının Tasfiyesi
Sözleşmenin sona ermesini takiben tüm hesapların örneğin
lider

tarafından

toplanarak

tasfiye

edilmesi

ve

bildirimde

bulunması usulünü de içerecek şekilde konsorsiyum işlem ve
hesaplarının

nasıl

tasfiye

belirlenmelidir.

5
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XII.

Uygulanacak Hükümler
“Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri
uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul
düzenlemeleri,

Kurul

düzenlemelerinde

hüküm

bulunmayan

hallerde genel hükümler uygulanır” hükmüne yer verilir.
XIII.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Düzenlenmesi zorunlu bir hüküm olmayıp, sözleşmede yer
almasının istenmesi halinde bu başlık altında veya sözleşmenin
başka maddelerinde, ihraçcının mahkemeye gitme veya başka
başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya
sınırlandıran feragata ilişkin hükümlerin sözleşmelerde yer
almaması gerekmektedir.

XV.

Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri
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EK/1

HALKA ARZDA ARACI KURULUŞLARIN YATIRIMCILARDAN TALEP
EDECEKLERİ KOMİSYON VE BENZERİ GİDERLER
Aracı
Kuruluş

Hesap Açma
Ücreti (*)

Sermaye
Piyasası
Aracının
Takasbank’a
Virman Ücreti

Yatırımcının
Başka Aracı
Kuruluşdaki
Hesabına Virman
Ücreti

(*) Hesabı olan müşterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu değildir.
(**) Diğer ücretlerin niteliği açıklanacaktır.
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EFT
Ücreti

Damga
Vergisi

Diğer
(**)

Konsorsiyum

EK/2

KURULUMUZA GÖNDERİLECEK SATIŞ SONUÇLARINDA BULUNMASI
GEREKEN ESASLAR
a) Satış sonuçları tablosunda talepte bulunan yatırımcıların ad ve
soyadları farklı sütunlara yazılır.
b) Çift isimler kısaltma yapılmadan ad sütununa açık yazılır.
c) Yatırımcıların nüfus cüzdanı seri numaraları belirtilir.
d) İkametgah adresi (Adres bildirilirken ilçe ve il adres sütunundan
farklı olmak üzere ayrı sütunlarda belirtilir).
e) Yatırımcının annesinin kızlık soyadı belirtilir.
f) Aynı adres bildiren en çok 10 talep kabul edilir.
g) Tablo Türkçe karakterler kullanılarak doldurulur.
h) Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin %5
inden fazlasını satın alan kişi ve kurumlar ayrıca belirtilir.
Tahsis

Aracı

Grubu

Kuruluş

Ad

Soyad

Nüfus

İkametgah

Cüzdanı

Adresi

Seri No
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İlçe

İl

Yatırımcının

Talep Edilen

Dağıtılan

Annesinin

Hisse Adedi

Hisse

Kızlık Soyadı

(lot)

Adedi (lot)

Konsorsiyum

EK/3

KONSORSİYUMA KATILAN TÜM ARACI KURULUŞLARIN
SATIŞ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
KURULA GÖNDERECEKLERİ BEYAN
“...A.Ş.’nin .../.../... - .../.../... tarihlerinde yapılan halka arz satış
sonuçlarına ilişkin olarak,
e) Tarafınıza Ek’te sunulan diskette yer alan bilgilerin satış sonuçlarını
tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıttığını, diskette yer alan
bilgilerin doğruluğundan ve eksikliğinden kaynaklanacak tüm
sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,
f) İlişikteki nihai satış sonuçlarında mükerrer yatırımcı bulunmadığını,
g) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliği’nin
“Halka Arzda İşlem Yasağı” başlıklı Ek Madde 1 kapsamında
yasaklı kişilerin halka arzdan pay almadıklarını,
h) Aynı adres bildiren en çok 10 yatırımcının talebinin kabul edildiğini,
e) Aracılık sözleşmesinin .... nolu maddesinde belirtilen komisyon ve
benzeri giderlerden başka yatırımcılardan herhangi bir ücret talep
edilmediğini,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

EK: İşlem Yasaklı kapsamına giren yönetim kadrosu listesi (ad-soyad ile
birlikte unvan da belirtilecektir.)
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