
SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasına İlişkin Bilgiler 

Şirketimizin 01.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketin 9.500.000 TL olan 
sermayesinin 60.500.000 TL arttırılarak 70.000.000 TL’ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin 
451.377,20 TL’sinin iç kaynaklardan, 60.048.622,80 TL’nin ise nakden arttırılmasına karar verilmiş 
olup, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre yeni pay alma (rüçhan) hakkını kullanmaya 
davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına, işbu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.  

 

T.T.K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı: 
 

Pay sahiplerimizin  artırılan 60.048.622,80 Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların 

%632,09’si oranında yeni pay alma hakları vardır. 

 

Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 12/04/2021 ile 26/04/2021  tarihleri arasında, 15 

gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı 

kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. 

 

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,00 TL’den satışa arz edilecektir.       

 

Pay sahiplerimiz aşağıda belirtilen yere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerini göstermek şartı ile yeni pay 

alma haklarını kullanacaklardır. 

 

a)Başvuru Şekli: Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen pay sahiplerimiz (b) bendinde belirtilen yere 

başvurarak, sermaye artırımına katıldıklarına dair iştirak taahhütnamesini imzaladıktan sonra Şirketle de 

mutabık kalınan yeni pay tutarını T.Garanti Bankası A.Ş. Taksim  Şubesinde yer alan (Şube No:1610),       

TR77 0006 2001 6100 0006 2980 31 Iban no’lu/6298031nolu hesaba yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzu 

şirkete tevdi edeceklerdir. Pay bedelinin ödenmemesi halinde, iştirak taahhütnamesi olsa dahi talep işleme 

konmayacak ve önceden yapılan işlemler iptal edilecektir. 

b)Başvuru Yeri: Şirket Merkezi-Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL 

c)Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: Pay sahiplerimiz yeni hisse senetlerini bu sermaye artırımının ticaret siciline 

tescilini takiben 90 gün içerisine yukarıda belirtilen Şirket merkezine başvurarak teslim alacaklardır. 

d)Hisse Senetlerinin Temettü Hakları: İhraç edilen hisse senetleri sermaye artırımının tescil edildiği hesap 

dönemi itibarıyla temettüye hak kazanacaktır. 

e)Yeni pay alma hakkı için 15 günlük süre içerisinde başvurmayan pay sahiplerinin sermaye artırımından 

alacakları paylar EASTPHARMA SARL tarafından alınacağı  taahhüt edilmiştir. 

 


