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Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 
 
 
      

Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, 
09201, Söke, Aydın  

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 256 518 22 55 Faks: 0 256 518 45 39 
E-posta adresi : soktasgroup@soktasgroup.com 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi : - 

Özet Bilgi : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu 
Kararı 

 
   
      
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.02.2015 
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı  : TL 
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası 
Aracının Türü : Tahvil, bono veya benzeri borçlanma aracı 

İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası 
Aracının Vadesi : Çeşitli tertip ve vadelerde 

İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası 
Aracının Faiz Oranı : Piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya 

değişken faiz oranlarında 
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası 
Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : - 

Öngörülen Satış Şekli : Nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak bir veya birden 
fazla ihraç yoluyla yurt içinde satış 

 
EK AÇIKLAMALAR: 
Yönetim Kurulumuzun borçlanma ihracına ilişkin kararının özeti aşağıda yer almaktadır; 
 
1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı 
Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç 
yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit 
ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya 
benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, 
 
2. Söz konusu borçlanma aracı ihraç işleminde Ünlü Menkul Değerler A.Ş'den aracılık, gerekli diğer danışmanlık hizmeti 
alınmasına ve bu konuya ilişkin aracılık sözleşmesinin imzalanmasına; Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye borçlanma aracı 
ihraç işlemleri ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Takasbank, MKK ve ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde 
Şirketimizi temsile yetkili kılınmasına, 
 
3. Burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa 
koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı da dahil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili 
kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ile yukarıda bahsi geçen sözleşmeler ve bunlarla 
ilgili verilecek yetki belgeleri ve talimatlar dahil olmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, taahhütname, 
başvuru belgeleri ve sair evrakın imzalanması ve satışı yapılmayan borçlanma araçlarının iptali hususlarında Şirketin, 
Şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine oybirliğiyle karar 
verilmiştir.  
 
 
Şirketimiz borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. 
 

 
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. 

	  


