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YENİ PAY ALMA SİRKÜLERİ
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Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi'nden
Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak suretiyle
14.445.310,25 TL’den 43.335.930,75 TL’ye artırılmaktadır.
Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
18/04/2012 tarih ve 21/444 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın
ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren
izahname 24/04/2012 tarihinde Uşak Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın
www.usakseramik.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık
tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi
gerekmektedir.
1. BEDELSİZ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI:
Bedelsiz pay alma hakkı bulunmamaktadır.
2. YENİ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI:
Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 30/04/2012 ile 14/05/2012
tarihleri arasında, 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi
tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona
erecektir.
1 TL nominal değerli paylar, 1 TL'den satışa arz edilecektir.
a) Başvuru Şekli:
Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar
31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu
tarihten sonra MKK’da kayden izlenmeye başlamıştır. Bu çerçevede, halen ellerindeki
hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmeleri
gerekmektedir.
Hak sahiplerinde fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse
senetlerin borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi,
kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda hak
sahiplerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.
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Kaydileştirilmiş Payalara İlişkin Esaslar
i.

ii.
iii.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını
hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni pay alma hakkı
kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin
ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız
yeni pay almak hakkı kullanım süresi içinde bu hakkı satabilirler.

b) Başvuru Yerleri:
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızın hesaplarının bulunduğu aracı
kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ile ilgili olarak, aşağıdaki adresi ve iletişim detayları
yer alan kurumlardan bilgi alınabilir. İzahname aşağıdaki yerlerde incelemeye açık
tutulmaktadır.
Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi
Adres : Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz Uşak
Tel
: (276) 326 20 01
Faks : (276) 326 20 10

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres : Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol N:29 34876 Yakacık Kartal İstanbul
Tel
: (216) 453 00 00
Fak s : (216) 453 01 01
c) Payların Teslim Şekli:
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi
itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar edilmesi halinde ilk kez 2012 yılının karından
temettü verilecektir.
3. YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANILMASINDAN SONRA KALAN
PAYLARA İLİŞKİN TAAHHÜT
Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar halka arz edilmeksizin
nominal değerden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkının son üç işlem gününde
İMKB’de gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması üzerinden yeni
pay alma hakkı kullanım süresinin bitimini takip eden 3 gün içerisinde Tanser Seramik Sanayi
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ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacak, Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nakit
durumunun elverdiği miktarda pay alımından sonra halen pay kalması durumunda, kalan
payların tamamı, Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
4 . SİRKÜLERİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması
için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Durmuş TANIŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Sirkülerin Tamamı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Zafer H. AKSOY
Kurumsal Finansman
Müdürü

Suzan BAYKAL
Yeni Projeler ve İş
Geliştirme Direktörü

Sirkülerin Tamamı
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