
Hn zıu-d a r Hd'ral,(cr Sa n ayi A.Ş. 'rlcu

ILılk:1 An.a ilİ~kilı Duyu ru du r

Örta khğmuznı İdden nı iş se rrn a yesm ın L.J94.5JJ,7ı -ı'si iç kayua kla rdan, 3.855..466,29 -ı
nakit karşılığı olmak üzere 10.500.000 -ı'den 15.750.000 -ı'ye artırılması nedeniyle ih raç
edilecek 3.855.466,29 iinominal değedi payların halka arzırıa ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'iincii maddesi uyarınca
Sermaye Piyasası Kumlu [Kur-uljtuca 2..1..I9.1.12.<?:1.1-taı-ih ve .:t:,.L.~,,1r.. sayı ilc kayda
alınmıştır. Arıcak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya karnuca tekeffülü
anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka an edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileı-i içeren
. i 'l.\ r\'l lr\'L ·1·1 t.::?;,IÇ\MO II L 'I" . S' ·1· ·1 dilrni iıza ıname -d.\:;n~h..•..•.••..\.~;.. tan ıınr e I\~Q~.. icaret ıcı ıııe tescı e i mış o up,
ortaklığırnızııı www.h az re f.co nı.tr ad resli internet sitesi ile Karnuyu Aydınlatma
Platformu (KAP}'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye
açık tutulmaktadır. Yatırım kanırının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi
gerekmektedir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİşKİN BİLGİ:

a) Halka arz süresi:

Yeni payalma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve halka arz olan '6,.\.\4, ..~.?~
t'lik paylar3LQ1ı,ı..Q\b-ile9.:1Q~.ıJlLtarihleriarasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün
süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değerİ 0,01 t olup, nomİnal değerin altında olmamak üzere İMKB'de
oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.

b) Başvuru Şeklİ:

Bu sermaye artırımından payalmak suretiyle ortak' olmak isteyen tasarruf sahiplerinin,
satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlemyapmaya yetkili bankalar ve
Borsa Üyesiaracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. -

c) Başvuru Yerleri:

,
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Haznccfar Rcfrakkr S;ırı;ıyi~
Büyukçavuş!u Hcldcs: Sal.lllkrc Mcvk i i Silini ist;ırılıul
Telefon: 212 745 3'\ O'i
Faks: 212 745 Yi ıs

İs Yatırım Menkul Değerler A.ş.
iş Kuleleri Kule 2 Kat 12 4. Levent - İstanbul
Telefon: 2123502000
Faks: 212 350 200 i

www.hazrefcom ve www.kaP.gov.tr adresleri

d) Payların Teslim Şekli:

Yeni payalma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında payalan
ortaklarımızın payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

2. SİRKÜLERiN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN KişİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması
için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım:
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SİRKÜLERİN TAMAMı

Mert Erez \ı Salih Erez

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Tunçsiper

Müdür Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Kısım:İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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