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Karar No. ~ ..:1-

Gündem: Şirket paylarının halka arzı !.•~••;•,_r• , ·· . . , . - ., 
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin C'Şirket'') Yönetim Kuruıu · yu uf11 laliıtileo.;ıt .. ·te 
toplanmış oyçokluğu ile aşağıda yer alan kararları almıştır: ·\\ır::ıo•ırL .;,!~./··· 

~ -..-f'!' •,~ · 

1. Şirket'in 65.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 
7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarılmasına, 

2. 

3. 

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplam 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL 
nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu payın çıkarılmasına, 

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 n 
nominal değerli 7 .500.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma 
haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, 

4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Global Restaurant Investment S.a.r.l ve Hakan Ceylan'ın (''Halka Arz Eden 
Pay Sahipleri") sahip olduğu ek satış hariç toplamda 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 
TL nominal değerli 7.500.000 adet nama yazılı C grubu pay ve ek satış dahil toplamda toplamda 10.500.000 
TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.500.000 adet nama yazılı C grubu payın 
halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin 
g~ e tirilmesine, 

'.l> '.'-

5. ~ ,a ;mı kapsamında ihraç edilen 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal 

0A:~ğ , ~fı · 00 adet nama yazılı C grubu payın ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu ek sabş 
(/ ~ .,-•)ref -,.~ a 7.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.500.000 adet nama 
°,f 'Q,-~;1ffefu.,.-c..- bu payın halka arza aracılık edecek aracı kurumun hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile 

,,._v/ ~u ~~ e..9e&k halka arz fiyatı üzerinden primli olarak ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 
,0 f;..; ~1~1f~l Kurulu'.nun ("SPK'') ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine ve halka arz edilen 

J...O " ,/ J°~~~~Pc}}"1~ n Borsa Istanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
~ ,/; ;;f <o~.-; kaptamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, 
~ Jj <::._<c· kJ ı ~O .. , · ~ 

O~ ~o"'0 /(3_"-v.ı.J' Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu beheri 1 n 
~ <ıı /,~,~~.-"' nominal değerli toplamda 3.000.000 TL değerli 3.000.000 adet C grubu payın, ek pay satışına konu edilerek 

.::,- yine aynı esaslar çerçevesinde halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi 
~ halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine, 

7. SPK'nın 11-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ile VII-128.1 sayı lı "Pay Tebliği" başta 
olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde ve 

' I izahnamenin SPK tarafından onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyattan Talep Toplama 
Yöntemi" kullanılmak suretiyle nominal değerlinden az olmamak üzere primli fiyattan halka arz edilmesine, 

8. 

9. 

Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz 
kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında 
alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine, 

Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan 
Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 'ne tescil ve ilan edilmesi ve 
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, 

10. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Şirket esas sözleşmesinin nihai 
sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ve tadi l tasarısına 
dair uygun görüş alınmasını takiben esas sözleşmenin ; uıcn i . - ilan işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine, · • .... ,.,. ,... ,n, - ~ NO \J 

11. ~l~✓, arz ' dlil~~~ek paylar için Yapı Kredi 
1 r· . ·um ola r.ak etkilendirilmesine Ya .. , . 
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~ rz Eden Pay Sçıhr~lli ~eı.t, ~ ft~·-~f~onsorsiyum SözlE:ilJJ.~Si",_im~ ·- . ~ -,· 
\ .yi Gayret Araqlığı"·çı~~r~k •f)~l~f~rmıesın!:!~ , · -· " ·." , . " ~ · ,,. .. · .:~ ,-. 

~, . , t ._ 1ı . · , .\'I ,f., . • , • , •· • . ı• · .... 

12. ·,=1:,,y-ej61!il{ı'ie'clı~ ım tarafından hazırlariab11<.,, ,nYtl. ~ş rapor'~nda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak 

·· ·.J-a~.~!~JP- ine ve halka arz fiyatının Tasarruf ~ahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına, 

13. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için ~rmaye ·.Piyasası Kurulu, 

Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. ve ilgili ticaret sicil müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve 

kuruluşlara yapılacak başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzim ve imzalamaya, ilgili 

kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin 

takip ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu 

kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde 

temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına 

oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

EK: Türk Ticaret Kanunu madde 461 uyarınca hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının 

Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Far yalı 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Hakan Ceylan 
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Yönetim Kurulu Üyesi 
Burcu Yar Günhan 
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T,Qrk . :/icar~~ . Kan~nu madde 461 uyarı~ca . ~azır}\~i:1~1 ·1ı~~._,p'w_fafAlma ;ffa~~ın:ı:t~i~; 
Sırµrıaı;.~ırılma~ina ilişkin Yönetim Kurulu ' Raporıi · · < <'.•,~ ... ; '·',Ji ;',f,_ · · ı.; • ~ . , ' 

, ~ ' 11. ·, \\ J . ·'14-i',:1•lt~;:T 1..,: _; ,, • 
' __ Şi'.~~timiz yönetim kurulu kararı ile sermayenin halka arz kapsamında artın ' . !.Q-. ~- :ıliıi · -: 

Ol_f3.rak, 65.l0Q.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL tut nJak~ · ._: 
ser~aye_ tavanı dahilinde, 7.500.000 TL artırılarak 72.600.000 TL'ye çıkarıl ~"JJfı~~ 9 
verılmıştır. '-'.>ı..,._7 .. ~ -

Bu şekilde çıkarılmasına karar verilen paylar, Il-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Teb~~'P,W ı..~'1;> 
ll'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine uygun olarak ,şi{l<~Wı~ 
mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının tamaen kısıtlanarak çi:arılmış ve 
halka arz edilecektir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda 
değerlendirilmiştir. 

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri 

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimiz'in halka arzı kapsamında yeni pay ihracının 
halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat 
uyarınca, Şirketimize yeni yatırımcıların yatırım yapabilmesinin sağlanması ve daha geniş bir 
yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanıyla Şirket'in ihtiyaç duyduğu fona daha 
kolay erişme imkanlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen 
sınırlandırılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Şirket paylarının halka arz 
edilmesi, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmasında haklı sebeptir. 

2. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri 

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleşecek payların primli fiyattan satılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda, payların nominal değerli üzerindeki prim tutarı ile Şirkete nakdi kaynak 
sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinde satılması mümkün olacaktır. Söz 
konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırım kuruluşu tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit 
Raporu uyarınca belirlenecektir. 

Yön . Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Yönetim Kurulu Üyesi 
Burcu Yar Günhan 
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