
Tahvil ihracı hakkında Yönetim Kurulu kararı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim  Kurulumuz 10 Şubat 2017 tarihinde toplanarak, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve  Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde borçlanma aracı ihracı kararı alınması hususunda görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır:

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 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya 
benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine,

Burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere ihraç  edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa 
koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili 
kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ile söz konusu borçlanma aracı ihraç işleminde 
aracılık hizmeti alınacak Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile akdedilecek sözleşmeler ve verilecek yetki belgeleri ve talimatlar 
dahil olmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, taahhütname, vekaletname, 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, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklama çerçevesinde Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


