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Değişik Önerisi

Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet
MADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru
üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir:
a) Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının,
finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının
güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı
değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete
yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı
değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler).
b) Halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında
kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir
değişiklik yapılmaması şartıyla, halka açık ortaklık sermayesinde
sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu
gerektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir
sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi.
c) Halka açık ortaklığın ana ortaklığındaki yönetim kontrolü
değişikliğinin, halka açık ortaklıktaki yönetim kontrolünün elde
edilmesi amacını taşımaması (Bu şartın varlığının tespitinde; hedef
ortaklığın, ana ortaklığın son yıllık finansal tablolara göre varlık
toplamına olan etkisinin %10’u aşmaması ve ana ortaklığın faaliyet
hacmi içinde önemli bir yer taşımaması ve benzeri hususlar Kurulca
dikkate alınır).
ç) Özelleştirme kapsamındaki halka açık ortaklıklarda kamu paylarının
satışı.
d) Halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde, birleşme işleminin gerçekleşmesinden önce bu
işlemin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay
sahiplerine ait payların geri alınması şartıyla, birleşme amaçlı
ortaklığın devralan sıfatıyla taraf olduğu birleşme işleminden
kaynaklanan yönetim kontrolü değişikliği.
e) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Banka kredilerinin geri ödenmemesi
durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların
Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın
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mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel
amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya
veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce
bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.
f) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir
mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi.
(2) Muafiyet talepleri için, pay alım teklifi zorunluluğunun doğmasını
izleyen altı iş günü içinde teklif yapmakla yükümlü olanlar tarafından
Kurula başvurulması gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep
edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muafiyet
koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa, ilgililer pay alım teklifi
yapma yükümlülüğünden muaf tutulabilir.
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