
Gönüllü Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu 
 
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ANELT”) 
sermayesinin %24,81’ine sahip olan ve ÇELİKEL ailesi ile birlikte yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“ANELE”) tarafından, ANELT’nin 
1 TL nominal değerli payı için 1,26 TL’den olmak üzere nominal değeri 32.060.506,70 TL 
olan paylar için 12.000.000 TL’lik toplam fon miktarını aşmamak üzere 29.04.2019 – 
13.05.2019 tarihleri arasında gönüllü pay alım teklifi yapılacaktır.  
 
Gönüllü pay alım teklifi bilgi formu ve talep formaları KAP’ta, şirketlerin 
www.anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/ ve www.anelgroup.com/tr/aneltech-hakkinda/, 
gönüllü pay alım teklifine aracılık eden www.a1capital.com.tr ve www.gedik.com internet 
sitelerinde de yer almaktadır.  
  
Gönüllü pay alım teklifine aracılık işlemleri yatırımcıların etkin katılımını sağlayabilmek 
adına A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital) ve Gedik Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. (Gedik Yatırım) aracılığı ile yapılacak olup, gönüllü pay alım teklifine ilişkin 
süre 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü 
saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. 
 
Gönüllü Pay Alım Teklifine katılmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları 
izleyecektir: 
1. Gönüllü Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte 

yer alan “Gönüllü Pay Alım Teklifi Talep Formu”nun usulünce doldurulması, iki nüsha 
olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi 
gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin 
gönüllü pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten;  

a. A1 Capital’in 0212 371 18 01 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini 
tarayıcıdan geçirip operasyon@a1capital.com.tr adresine e-posta yolu ile 
gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 371 18 
00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir. 

b. Gedik Yatırım’ın 0216 377 11 36 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini 
tarayıcıdan geçirip eylem.ciftci@gedik.com ve ogoc@gedik.com  adresine e-
posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan 
gönderimlerde 0216 453 00 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin 
alınması gerekmektedir. 

c. Yatırımcı ya da temsilcisi tarafından mükerrer taleplerin önüne geçilebilmesi 
için, aracılık faaliyetleri yürüten aracı kurumlardan yalnızca birine başvuru 
yapılması gerekmektedir.  

 
Gönüllü Pay Alım Teklifi Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya 
da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır. 
 



Yukarıdaki adımı takiben gönüllü pay alım teklifine konu edilen payların tamamının A1 
Capital nezdindeki 30038 numaralı ya da Gedik Yatırım nezdindeki 88260 numaralı ANELE 
hesabına gönüllü pay alım teklifi başlangıç tarihi olan 29.04.2019 günü saat 09:00’dan 
başlamak üzere gönüllü pay alım teklifi bitiş tarihi olan 13.05.2019 saat 17:00’ye kadar 
virmanlanması gerekmektedir.  

 
2. Gerçekleştirilen virmanların bedellerinin ANELE tarafından gönüllü pay alım teklifi için 

belirlenen 12.000.000 TL’lik toplam fon miktarını aşması halinde gönüllü pay alım teklifi 
işlemi talepte bulunan pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal 
dağıtım yöntemine göre sonuçlandırılacaktır. Gerçekleştirilen pay virmanlarının bedelleri 
pay alım teklifi süresinin tamamlanmasını müteakip yapılacak oransal dağıtıma göre en 
geç pay alım süresinin bitimini takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.  

 
3. Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen pay virmanlarına karşılık, oransal dağıtım 

yönteminin uygulanması halinde pay alım teklifi kapsamında ANELE tarafından 
alınamayan paylar en geç pay alım teklifi süresinin bitimini takip eden işgünü içerisinde 
virmanları gerçekleştiren yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.  

 
4. Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları pay 

alım teklifi süresinin sona erdiği tarihte saat 17:00’ye kadar fakslanmış ve paylarının da 
Pay Alım Teklifinde Bulunan’ın hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması 
gerekmektedir. Pay alım teklifi süresinin son günü saat 17:00’dan sonra iletilen formlar ve 
pay virmanları işleme konulamayacaktır.  

 


