İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER
ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ TAMAMI 2006 YILI KARINDAN KARŞILANMAK
SURETİYLE 37.500.000 YTL'NDAN 39.375.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.
ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI
KURULU'NCA 08/06/2007 TARİH VE Y.O.143/620 SAYI İLE KAYDA
ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIK VE PAYLARININ KURUL
VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.
Ortaklarımızın artırılan 1.875.000 YTL’lik sermayeyi temsil eden paylardan, sahip
oldukları payların % 5’i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır.
BEDELSİZ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI:
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası
Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay
sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen
Ortaklarımız, payların dağıtım tarihinden itibaren payların dağıtımına ilişkin ilanımızda
belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları 6 no’lu yeni pay alma kuponunu (tüm tertipler
için) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerini teslim konusunda 31
Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmeleri
durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket ve Aracı Kuruluş
tarafından münferiden kendileri için MKK nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm
ortaklarımızın sahip oldukları paylar, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek
olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan
sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir.
31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu
tarihten sonra MKK’da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından
kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili
düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK’da kayden izlenmekte olan
mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse
senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi,
kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK’da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların
oluşturulmasına bağlıdır.
Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

BAŞVURU YERLERİ:
Ortaklarımız bedelsiz pay alma haklarını, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
acentesi olarak görev yapacak Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin
- İstanbul’da ;
• Bakırköy (Adres: İncirli Cad. No:33 Bakırköy/İSTANBUL Tel:212/542 62 73)
• Rıhtım Kadıköy (Adres:Söğütlüçeşme Cad.No:1 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 216/349 79 35)
- Ankara’da ;
• Yenişehir (Adres: Atatürk Bulvarı No:75-77 Kızılay/ANKARA Tel: 312/435 51 50)
- İzmir’de
;
• İzmir (Adres: Mimar Kemalettin Cad. No:2 Gümrük/İZMİR Tel: 232/498 80 80 )
şubelerinde ve Şirket Merkezinde (İş Kuleleri Kule 2 Kat:8 4.Levent/İSTANBUL
Tel:212/284 17 10) kullanabileceklerdir. Anılan şubelerde bedelsiz pay dağıtım işlemi
15.06.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında yapılacak olup, 31.12.2007 tarihinden sonra Şirket
merkezinde süre ile sınırlı olmaksızın işlem yapılabilecektir.
(*) Yüksek miktarda hisse senedi sahibi ortaklarımızın işlemleri randevu almaları suretiyle
gerçekleştirilebilecektir.
PAYLARIN TESLİM ŞEKLİ:
Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

