
 

Değerli Yatırımcılarımız, 
 

MİGROS (“Migros Ticaret A.Ş.”) ve KİPA (“Kipa Ticaret A.Ş.”)’nın 31.08.2018 tarihli KAP açıklamalarında yer 
aldığı üzere:  
 

- KİPA'nın 1 TL nominal değerli 1 adet hissesi için ayrılma akçesi 2,56 TL’dir. 
- Ayrılma akçesi kullanmak isteyen KİPA pay sahipleri dönüşüm sonrası elde ettikleri MİGROS paylarını 

ayrılma akçesi süresi boyunca MİGROS’a satacaklardır. 1 TL nominal değerli KİPA hissesi için alacakları 
bedel olan 2,56 TL için MİGROS’a 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payı satacaklardır. 

Örneğin:  
- 100 TL nominal değerli KİPA payına sahip bir yatırımcı dönüşüm sonrasında 6,04 TL* nominal değerli 

MİGROS payına sahip olacaktır. 
- Söz konusu yatırımcı ayrılma akçesini kullanmak istemesi durumunda yatırımcıya bu 6,04 TL nominal 

değerli MİGROS payı için 256 TL ödenecektir. 
 

* Örnek amaçlı yuvarlanmıştır, gerçekte yuvarlanacak hane sayısı MKK’nın uygulamasına bağlıdır. 

 
Talep Formuna İlişkin Önemli Notlar: 

 
- Talep formunda yer alan pay adedi bölümüne İş Yatırım’a virmanlanacak MİGROS pay adedinin 

girilmesi, tutar bölümüne de hak edilen ayrılma akçesi tutarının girilmesi gerekmektedir. 
- KİPA paylarının MİGROS paylarına dönüşümünü gösteren MKK sisteminden temin edilecek  

“RP210-Kıymet Birleşim ve Bölünme Raporu”nun diğer form ekleri ile birlikte talep formuna 
eklenmesi gerekmektedir. Pay sahipleri bu raporu Aracı Kurumlarından temin edebilirler.   
 

Saygılarımızla, 

  



 

Adı Soyadı / Unvanı : ___________________________________________________

TC Kimlik Numarası :

Vergi Kimlik Numarası :

(Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular için)

Aracı Kurum : ___________________________________________________

Hesap Numarası : ___________________________________________________

Adres : ___________________________________________________

Telefon : ___________________________________________________

Tarih :

Miktarı (TL nominal değerli pay) :

Tutarı (Gönderilen MİGROS paylarının tekabül ettiği KİPA payı nominal değeri x 2,56 TL) :

Banka / Aracı Kurum : _________________________________________________

Şube Adı : _________________________________________________

Alıcının Adı Soyadı/Unvanı : _________________________________________________

IBAN*

Açıklama : “MİGROS” Ayrılma Akçesi Talebi

*IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.

Kurum Adı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kurum Kodu : IYM

Hesap No : MKK nezdindeki 61000 (MKK Sicil No:12660186, Vergi Numarası: 4810096394) no’lu 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesabına

Telefon/Faks Numarası : 0212 350 20 00 – 0212 350 20 01

Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi

Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi

Tüm Yatırımcılar: Aracı kurumdan temin edilecek RP210-Kıymet Birleşim ve Bölünme MKK Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş.

AYRILMA AKÇESİ TALEP FORMU

YATIRIMCININ

:TR

● KİPA A grubu pay sahiplerine 0,256 TL denkleştirme ödemesi TTK'nın md. 140(2) ve SPK Birleşme ve Bölünme Tebliği 11(2) hükümleri 

uyarınca yapılmıştır.

● Ayrılma Akçesi Talebine katılma hakkını kullanacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir ("Kabul 

Tarihi"). Saat 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Kabul Tarihi’ni takip eden ilk işgünü saat 16:00’ya kadar 

yapılacaktır.

● Migros paylarının Birleşme İşlemi sonucu oluştuğunun tespiti için MKK kayıtları esas alınacaktır.

FORM EKLERİ

SATIŞI TALEP EDİLEN MİGROS PAYLARININ

PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ

Migros Ticaret A.Ş. ("MİGROS") Kipa Ticaret A.Ş. ("KİPA")'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması sebebiyle Türk Ticaret 

Kanunu ("TTK") madde 155(2)(a) ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliğ madde 13(1) uyarınca, devrolunan şirket 

ortaklarına ayrılma akçesi tercih hakkı tanınması kapsamında, aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki bu işlem için yeni ihraç edilen 

MİGROS paylarını 1 TL nominal değerli KİPA payına denk 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payı için ayrılma akçesi fiyatı olarak 

belirlenmiş olan 2,56 TL bedelle satmayı talep ediyorum. 

Söz konusu ayrılma akçesi talebi kapsamında ilgili tebliğ uyarınca teslim edilen payların bedelini işbu talep formunda belirttiğim şekilde ödenmesini

kabulünüze sunarım.

İMZA ARACI KURULUŞ KAŞE ve İMZA*

*Talebin bir aracı kurum vasıtasıyla alınması durumunda form üzerinde söz konusu aracı kurumun imza kontrolünün yapıldığına dair kaşe ve imzası aranmaktadır.

● Migros paylarının teslim edilmesinin ardından İŞ YATIRIM gerekli kontrolleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yaptıktan sonra payların bedellerini 

Kabul Tarihi’ni takip eden ilk işgünü saat 16:00’ya kadar ödeyecektir.

● Ellerinde kaydileştirilmemiş fiziki pay olan ortakların başvuruları İŞ YATIRIM tarafından kabul edilmeyecek olup bu ortaklar paylarını 

kaydileştirmek üzere MİGROS'a yönlendirilecektir. 

ÖNEMLİ BİLGİLER

PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ


