
Yurt İçi Kurumsal Yaünmcı tanımında
bulunmayan yatnmcılann talepleri tek bir
havuzda toplanacakhr. Soz konuşı
yatnmcılanrı, Bir€y§el Yainmo ve Ytiksek
Başwnılu Yatnmcı tahsisat gruplanndan
sadece birine daiıil olacak şekilde başıurması
esastır. Bir ddadan fazla talepte bulunao
yatnmcılann bulunması durumundı ilgili
yatnmcrnın yalnızca eıı ytiksek mikarlı
talebi küul edilecektir. yainmçılardan,
]-eee ada ve alnnda başrunı yapanlar
Bireysel Yatnmcı, ].0el-adet ve üzerinde
başvuru yapanlar Yfü§ek Başvıırulu
Yatınmo olarak dikkate alınacaiür. Bireysel
Yaünmcı ve Ytiksek Başvurulu Yatnmcı
olarak başvuranlann nihai talep addi
belİrlenÜlıten soııra farHı Konsorsİyum
Üyeleri'nden eşit miharda mükeırer talep
yapılmışsa veya yetersiz bllğ girişinden
dolayı kararsrz kalımyors4 DenizYafnm,
QNB Finans Yatnm, Şirket ve tlalka Arz
Edenler'in uygun gtırüığiı şd.ilde dikkde
alınacakhr. Ancalç yatnmolann yalnızca en
yüksek talebinin kabul dilmesi uü,gıılma§ı
§onra$ hesaplanacak Bireysel Yünmcı ve
Yiiksek Başvurulu Yatnmçı toplarn talep
miktannrn, hdka arz üilerı pay mi*tarındaı
az olmasr dunımunda; mtikerrer talepte
bulunan söz konuzu yaünmcılrın diğer
talepleri de dikkate alınacaknr.

Bireysel Yatınmcılar ve Ytiksek Başvıınılu
Yabnmcılar iğn oransal dağıtım yönterııi
hıllanılacakaı

Oransal dağıtımd4 ilk aşmada (veine§i
kaydıyla) her bir ydınmcıya biro adeftik pay
verilecetlir. Düa sonr4, Bireysel
Yatınmcılar ve Yük§ek Başvurulu
Yatınmcılar içn her bir taiısisa grubu
bazında geriye kalan ta}ısisat miktarının,
kalan talç miktanna böliiıımesiyle "üzm
talebi lroşlaııa arüıl' bulunasairr.
Bulunan anın talebi karşılama oranı her bir
yatnmcıya ilişkin birer pay .leğüldıktan
§onra kalan talep adedi ile çarpılacak ve
paylartağblacainr.

Her bİr Yurt İçİ Kurumsal Yaünmo'ya
İFcek pay mİkarına DenİzYannm ve

Yurt İçi Kurumsal Yaffnmcı tanımında
bulunmayan yafinmcılann talepleri tek bir
havuzda toplanacakhr. Söz konusu
yaünmolanı, Bireyset Yainmcı ve Yüksek
Başvurulu Yahnmcı tüsisat gruplanndan
sadece birine dahil olacak şkilde başvurması
e§a§ür. Bir ddadan fazla talepte bulunan
yainmoların bulunması durumunda ilgili
yahnmcının yalnızca en yilksek miktarlı
tal€bi kabrıl edilecektir. yailnmcılardan,
3.000 adet ve alnnda bqsvııru yapanlar
Bireysel Yafinmo, 3.00l adet ve üzerinde
başııru yapuılar Yük§ek Başvurulu
Yahnmo darak dikkat€ alınacakur. Bireysel
Yahnmcı ve Yiüsek Başrurulu Yatınmcı
olarak başvıırmların nihai tale,p adedi
belirleııdikten §oırra farHı Konsorsiyum
Üyeleri'nderı eşil miktarda mükerrer talep
yapılmışsa v€ya y€f€f§iz bilğ girişinden
dolayı kaıar§z kalımyors4 DenizYatınm,
QNB Finans Yatnm, Şirket ve llalka Arz
Edeııler'in ııygıın gilrdüğü şekilde dikkate
alınacaknr. Ancah yünmcılann yalnrzca en
yiıks* talebinin kabul dilmesi uygulaması
sorıra§r hesaplaıacak Bireysel Yatınmcr ve
Yüksek Başvurulu Yahnmcı toplam talep
miktarınııı, halka aız üilerı pay miktanndan
üz olması dunımunfu mükerrer talepte
bulunan söz kmugı yatnmcılann diğer
talepl€ri de dikk*e alınacaknr.

Bireysel Yainmcılar ve Ytlksek Başwrulu
Yahnmcılar için oransal dğtm yöntemi
kullanılacaidır.

Oransal dağntmdq ilk aşamada fuennesi
kıydıyla) her bir yünmoya birer adetlik pay
verilecektir. Daha soııra; Bireysel
Yatnmglar ve Yfü§ek Başvurulu
Yannmcılar içın her bir tahsisat grubu
baanda geriye kalan taiısisat miktarınır1
kalan talep miktarına bölünmesiyle "aFzın
ialebi koşıluıu uuıi' bulunacaktır.
Bulunan aran talebi karşılama oranı her bir
yaünmcıya ilişkin birer pay dağtldıktan
§(xıra kalaıı tatep adedi ile çarpılacak ve
paylar dğtlasaknr.
Her bir Yıırt İçi. Yatnmcı'ya
verilecek na Denizyatınm ve
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QNB Finans Yaünm'ın örıerileri de dikkıte
alınarak Şirket ve Hatka Arz Eıİenlef
tarafından karar verileceitir.
Yeni Paylaı ve Mevcııt Pıylar MKK
tarafından hak satıiploi bazıııda kaydeıı
izlenecek olup fiziki tedimi
yapılmayacaknr. Kaydi paylar dğtm
listesinin kesinlştiğnin Kusmsiyum
Üyelerine

QNB Finans Yaünm'ın önerileri de dikkate
alınardk Şiıt€t ve ilalka Arz Edenler
tarafından karar verilecektir.
Yğıi Paylar ve Mevcut Paylar MKK
tarafirıdaı hak sahiploi ba.anda kayden
iderıecek olup fıziki teslimi
yapılmayacaknı Kaydi paylar dağtım
ligesinin kesinteŞiğnin Konsorsiyum
Üyderine /
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