TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİ
TALEP FORMU
T. Garanti Bankası A.Ş. (‘‘Garanti’’) Ana Hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), halihazırda
mülkiyetinde bulunmayan payların tamamı için, Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") dördüncü bölüm
hükümleri uyarınca, gönüllü pay alım teklifinde bulunabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (‘‘SPK’’) başvuru da
bulunmuş olup; bu amaçla yapılan başvuru ve Gönüllü Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgi Formu, SPK tarafından 31.03.2022
tarihinde onaylanmıştır.
31.03.2022 tarihinde www.kap.org.tr, www.garantibbvayatirim.com.tr ve www.garantibbva.com.tr adreslerinde ilan edilen
Gönüllü Pay Alım Teklifi’ne İlişkin Bilgi Formu’nda (“Bilgi Formu”) açıklanan hususları okuduğumu/okudu ğumu zu v e
ilgili bilgiler doğrultusunda; maliki bulunduğum/bulunduğumuz ve zilyetliğimde/zilyetliğimizde bulunan işbu talep formu
uyarınca toplam adedini ilettiğim/ilettiğimiz 1 TL nominal değerli Garanti paylarını (“Pay”) Gönüllü Pay Alım Teklifi
fiyatı olarak belirlenmiş olan 12,20 TL değeri üzerinden satmayı talep ediyorum/ediyoruz. Söz konusu Pay A lım Teklifi
kapsamında ilgili Tebliğ uyarınca, teslim edilen payları gayrikabili rücu olarak verdiğimi/verdiğimizi ve payları geri t alep
etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi kabul ve beyan ederim/ederiz. Teslim edilen payların bedelinin işbu talep formunda
belirtilen şekilde ödenmesini kabulünüze sunarım/sunarız.
Pay alım teklifine katılacak yatırımcıların, sahip oldukları payları, saat 17:00’ye kadar virman yolu ile
göndermeleri durumunda, payların bedelleri, virmanın geldiği ilgili Aracı Kurum hesabına virmanı takip eden iş
günü (T+1) içerisinde ödenecek, ilgili tutar yatırımcının hesabına aynı gün Aracı Kurumu tarafından
aktarılacaktır. Saat 17:00’den sonra gönderilen paylar KABUL EDİLMEYECEKTİR. İş gününün yarım gün
olduğu günlerde, saat 12:00’ye kadar yapılan virmanlar dikkate alınacak, payların bedelleri, virmanın geldiği ilgili
Aracı Kurum hesabına virmanı takip eden iş günü (T+1) içerisinde ödenecek, ilgili tutar Yatırımcının hesabına,
aynı gün Aracı Kurumu tarafından aktarılacaktır. İş gününün yarım gün olduğu günlerde, saat 12:00’den sonra
yapılan virmanlar DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Adı /Ünvanı

:………………...…….........

Soyadı

:……………….......

Vergi No : Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular

TC Kimlik No :

İkametgah Adresi :………………………… ……………………..................................................................…………
İlçe : ................……

İl :…………………

Tel : … ……………

SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN
Pay Adedi
Ödenecek Tutar (TL)
Gönderen Aracı Kurumun Adı
Gönderen Hesap No
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Alıcı - Hesap Sahibinin Ünvanı
Aracı Kurum Adı
Kurum Kodu
Hesap No
MKK Sicil No
Vergi Numarası
Telefon : 0212 384 10 10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
GRM
3638888
36165172
1400324685
Faks : 0212 384 10 05
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PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ
Alıcı Hesap Sahibinin Adı ve Soyadı
Banka / Aracı Kurum Adı
Şube Adı
*
IBAN NoI *
T R
I
*IBAN numarası bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.
İHTİLAFLI PAYLAR
Pay Alım Teklifi Tebliği madde 9, fıkra (3) uyarınca; aracılık sözleşmesine ve/veya bilgi formuna hüküm konulmak
suretiyle, üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımı
kısıtlanamaz. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların bedeli, işlem yasağı sona
erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibi adına açılacak bir he sapta
nemalandırılarak bloke edilir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun yatırım
kuruluşuna tebliğini takiben, Tebliğ’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile b irlikt e h ak
sahibine ödenir. Pay alım teklifi bilgi formunda bu nitelikteki payların bedellerinin ne şekilde nemalandırılacağ ın a iliş kin
esaslara yer verilir.
Üzerinde işlem yasağı hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası bulunan paylar tahtında gönüllü pay alım teklifine katılacak
yatırımcıların talepleri için, işbu talep formu doldurularak, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye ait, G.Yatirimihtilaflipayalim@garantibbva.com.tr e-posta adresine ilgili form ve ekleri gönderilir. Talebe konu paylar, saat 17:00,
yarım iş günlerinde ise saat 12:00’ye kadar, talepte bulunan ilgili Aracı Kurum tarafından, işbu formda belirtilen alıcı
hesabına virmanlanır. Paylara ait ilgili bedeller, takip eden iş günü, mev zuatta belirtildiği üzere, teklif sahibi adına açılmış
hesaba aktarılır ve nemalandırılarak bloke edilir.
İhtilaflı paylar ile ilgili olarak, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye ilgili talep formunun eposta adresine
gönderimi sureti ile bildirim yapılmadığı sürece, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin işleme ilişkin herhan gi b ir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
İhtilaf Nedeni:
HACİZ

REHİN

İŞLEM YASAĞI

DİĞER

İHTİLAFA KONU PAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA :

TARİH

: ......... / …… / 2022

İMZA: …………………….......…..

EKLER
A. Gerçek Kişi : T.C. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
B. Tüzel Kişiler : Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Ticaret ve
Sanayi Odası kayıt belgesi
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