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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 24.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.05.2019 tarihinde  yaptığımız özel durum açıklamasında belirtilen SPK yazısına istinaden yönetim  Kurulumuz 
tarafından bugün aşağıdaki karar alınmıştır:

Borsada işlem gören Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş. (Niğbaş) paylarına ilişkin olarak pay başına 6,70 TL'den Işıklar 
Holding A.Ş. tarafından başlatılan 20.05.2019-31.05.2019 tarihleri arasındaki zorunlu pay alım teklifi sürecinde, sürecin 
başından  itibaren Borsa'da oluşan fiyatların zorunlu pay alım fiyatının üzerinde  seyrettiği görülmektedir. Borsa'daki 
fiyatların takip edilmesine, Borsa'daki fiyatların zorunlu pay alım fiyatının altına gelmesi halinde Şirketimizin aktifinde 
bulunan Niğbaş paylarına ilişkin pay alım teklifine kısmen veya  tamamen katılma konusunda Genel Müdüre yetki 
verilmesine, bağımsız üyeler dâhil, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

  

Söz konusu SPK yazısına  istinaden bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.   yönetim kurulu  tarafından bugün 
aşağıdaki karar alınmıştır:

Borsada işlem gören Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş. (Niğbaş) paylarına ilişkin olarak pay başına 6,70 TL'den Işıklar 
Holding A.Ş. tarafından başlatılan 20.05.2019-31.05.2019 tarihleri arasındaki zorunlu pay alım teklifi sürecinde, sürecin 
başından  itibaren Borsa'da oluşan fiyatların zorunlu pay alım fiyatının üzerinde  seyrettiği görülmektedir. Borsa'daki 
fiyatların takip edilmesine, Borsa'daki fiyatların zorunlu pay alım fiyatının altına gelmesi halinde Şirketimizin aktifinde 
bulunan Niğbaş paylarına ilişkin pay alım teklifine kısmen veya  tamamen katılma konusunda Genel Müdüre yetki 
verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

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.


