




































bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona 
erdirebilir. 

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı: 

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. 

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret 
unvanı: 

Global Menkul Değerler A.Ş. 
26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine 
ilişkin açıklama: 

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle 
sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu 
sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir. 

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı: 

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi 
halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu 
işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin 
gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata 
göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde 
emir verilemez. 

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın 
niteliği: 

Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren aracı kurum 
Global Menkul Değerler A.Ş. 'ne aittir. Global Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı 
işlemlerinde Şirket'in halka arzından elde edeceği brüt gelirin% ..... kullanacaktır. 

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 

Yoktur. 
27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

27 .1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi: 

-..ı�·-Ialka Arz Eden

Adres 

_ r--..._______ 
Halka Arz Eden 

�U 1 ı •• 
Adres 

�alka Arz Eden 
Adres 

Halka Arz Eden 
Adres 

Halka Arz Eden 

: Tolunay Yıldız 
: xxxxxxx

: Orhan Yıldız 
: xxxxxxx 
: Özbey Yıldız 
: xxxxxxx 
: Barış Esen 
: xxxxxxx

: Sinan Karahan 
xxxxxxx 
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Halka Arz Eden 
Adres 

Halka Arz Eden 
Adres 

: Yasin Düven 
: xxxxxxx

: Caner Karataş 
: xxxxxxx

Paylarını halka arz edecek ortaklardan Tolunay Yıldız, Özbey Yıldız, Barış Esen, Sinan 
Karahan, Yasin Düven, Caner Karataş Şirket'te görev yapmaktadır. 
27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri 
Şirket'in 20.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinde, yedi gerçek kişi ortağın sahip 
olduğu toplam 1 .000.000 TL nominal değerli 1 .000.000 adet B Grubu pay ortak satışı yoluyla 
halka arz edilecektir. 
Aynca yine yedi gerçek kişi ortağın sahip olduğu toplam 1 .000.000 TL nominal değerli 
1 000 000 d B G b l k k d"l kt" a et ru u pay ar e satışa onu e ı ece ır. 

Halka Arz 
Halka Arz 

Ortak 
Mevcut Pay Mevcut Pay 

Ortak Satışı 
Pay Satış Oranı Sonrası 

Tutarı (TL) Oranı(%) 
(TL) (%) Ortakların Pay 

Tutarları 

Tolunay Yıldız 4.364.000 21,82% 218.200 1,09% 4.145.800 

Orhan Yıldız 4.364.000 21,82% 218.200 1,09% 4.145.800 

Özbey Yıldız 4.362.000 21,81% 218.100 1,09% 4.143.900 

Barış Esen 2.000.000 10,00% 100.000 0,50% 1.900.000 

Sinan Karahan 2.000.000 10,00% 100.000 0,50% 1.900.000 

Yasin Düven 2.000.000 10,00% 100.000 0,50% 1.900.000 

Caner Karataş 910.000 4,55% 45.500 0,23% 864.500 

Toplam 20.000.000 100,00% 1.000.000 5,Q0% 19.000.000 

{#�ı,,/�7.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin 
taahhütler: 

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
� Şirket; Yönetim Kumlu'nun 04.06.2021 tarihli ve 2021/09 sayılı kararı ile Şirket paylarının 

� J.J.. borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle payların borsa fiyatından
�ağımsız olarak, 

a. bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceğini,

. 
· 

b. Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra söz konusu olabilecek olası
pay geri alımları neticesinde maliki olunan Şirket paylarının, paya dönüştürülebilir menkul
kıymetlerin, pay alma haklarının veya paya dayalı diğer menkul kıymetlerin (borsa üzerinden
ya da borsa dışında) satılmayacağını, satma taahhüdünde bulunulmayacağını,
devredilmeyeceğini, rehnedilmeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta
bulunulmayacağını,

ın artırılmasına sebep olunmayacağını, 
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