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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı 

İSTANBUL

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği (Seri: VIII, No: 54) Uyarınca Yapılan Açıklamadır. 

Şirketimiz %83,74 dolaylı ortağı olan Prysmian S.p.A ile Draka Holding N.V.'nin ortaklaşa açıkladıkları 
6 sayfalık bildiriyi özetlediğini düşündüğümüz bilgi notu aşağıda sunulmuştur:  

“Draka Holding N.V. (Draka) ile Prysmian S.p.A'nın (Prysmian), Draka'nın çıkarılmış ve tedavülde olan 
tüm imtiyazsız (adi) hisseleri için Prysmian'ın, €8.60 nakit ve her bir imtiyazsız Draka hissesine karşılık 
0.6595 yeni çıkarılacak Prysmian imtiyazsız hissesi devretmek üzere, vermiş olduğu çağrı teklifi ile 
ilgili olarak, şarta bağlı bir mutabakata varmışlardır. Teklif, Draka'yı imtiyazsız hisse başına €17.20 
üzerinden değerlendirmekte ve Draka'nın 13.11.2010 tarihli hisse fiyatına göre %25, Draka'nın önceki 
6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatına göre %37 primli bir fiyat ihtiva etmektedir. Çağrı'nın gerçekleştirilmesi 
ve taraflar arasında varılmış olan şartlı mutabakat, Çağrı'dan önce yerine getirilmesi (veya feragat 
edilmesi) gereken, Hollanda Birleşme Kanununda belirtilen (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000) 
duyuru yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çalışma konseylerinin tavsiyesinin alınması ve önemli 
olumsuz etkinin (advance material effect) gözlenmemesi, vb. gibi çağrı öncesi bir takım şartların yerine 
getirilmesine bağlıdır. Çağrı yapıldıktan sonra dahi, çağrının tamamlanması, benzer şekilde, çağrı ile 
ilgili rekabet kurumlarından izin alınması, önemli olumsuz etkinin gözlenmemesi (material adverse 
effect) ve çağrıya minimum %85'lik talep gelmesi gibi şartların gerçekleşmesine bağlıdır.” 

Söz konusu bildirinin ingilizce orjinal metininin tamamına aşağıdaki adresten ulaşılabilir; 

http://www.prysmian.com/communication/news.html?newsLink=/archive/news/2010/news042.news

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul’un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; 
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde 
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu 
beyan ederiz.

Bilgilerinizi arz ederiz.

Saygılarımızla, 

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 


