Birleşme Tarihinde tümüyle, aynen ve kül halinde, küiili halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden

Devralan Şirket'e intikal edecektir. İşbu birieşme sözleşmeıine istinaden gerekii tescil işlemleri

yapılacaktır.

MADDE 14- iMTiYAztı PAY VE İNTıFA §ENETIERı
Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemelere göre belli pay gruplarına {i) Yönetim Kuruluna

aday gösterme imtiyazı ve (ii) Genel Kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. DevraIan Şirket esas

sözleşmesinde yer alan söz konusu imtiyaılar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.
Devrolunan Şirket'te herhangi bir imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Devralan Şirkette sermayenin 40.000.000.- (kırkmilyon) TL artırılması dolayısı ile, artan sermayeyi taahhüt
eden ve şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslar arasında dağüılmak üzere 100 adet bedeisiz,
hamiline muharrer intifa senedi çıkartılmıştır. İntifa senedi sahiplerinin oy hakkı olmayıp, esas sözleşmede
gösterilen şeki|de k5r'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak ederler.

Devrolunan Şirkette intifa senedi sahibi kimse bulunmarnaktadır.
MADDE 15- TARAFLARıN YÜKÜMLÜıÜrırnİııİ YERİNE GETİRMİMELERİNİN soNUçLARl

Birleşrneye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda,
Türk Ticaret Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı başta olrnak üzere ilgili

sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine

getireceklerdir.

Birleşme Sözieşrnesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu
yüzden uğradığı türn zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi haiinde, Birleşrneye
Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.
MADDE 16- GENEL KuRuL ToPtAhıTısı

SPK'nın 11-23,3 sayılı Birieşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca,
Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılrnış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devraian
Şirket'te sermaye artırımı yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi genel kurul onaytna
sunuimayacak ve genel kurul toplantısı yapılmayacaktır- SPK tarafından kolaylaştırılmış usuide
birleşme iştemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketier'in
yönetim kurulları işbu birleşme sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır.
MADDE 17-ÖıeL M€VzuAT

xÜrÜıvıırni uYARlNcA RESMı KURUMIARDAN ALıNAN oNAY YAzlı-ARl

Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı veren paylarıntn %1o0'üne sahip olması
nedeniyle, gerçekieştirilecek birleşme işlemi ZOLO/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devraimalar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 1/a bendi gereği, "kontroi değişikliğine
yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin

başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğru|tuda, Devralan Şirket tarafından SPK'ya

verilecektir,

bir

beyan

İşbu birleşme söıleşmesi kapsamında Kolaylaştırıimış Usulde Birleşme işiemine ilişkin olarak
hazırlanan Duyuru Metni Serrnaye Piyasası Kurulu'nun 43.44"lPO tarih ve aL / 41412 sayılı
kararı ile onaylanmıştır
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