
Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş.'den
Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi 1.394.533,71 i:i'si iç kaynaklardan, 3.85~A66,29 ,ii
nakit karşılığı olmak üzere 10.500.000 i:i'den 15.750.000 i:i'ye artırılmaktadır. : I'

: i .
Artırılan sermayeyi ~emsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Klur~l)'n~

2J'ıQ-W.ıb.1ltarih ve .3:ıJ.,w.1.) .. sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, orta~lığımızıp
ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. i L .1

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar İle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren ~zaına~~
11..10'1:1 Zo.\'t. tarihinde ·\:~.1JM(~L Ticaret Siciline tescil edilmiş olup ortaklIf..•.ımızıjı
www.hazref.com ad res li internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ~! )'nd,~
(kap. gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutul~a tadı~.
Yatırım kararının izahnamenın incelenmesinden sonra verilmesİ gerekmektedir. i .
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. iı. BEDELSIZ PAY ALMA HAKKI KULLANIM ESASLARI: ı

Ortakların artırılan 1.394.53 3,71 t sermayeye karşılık % 13,3 oranında bedelsiz ıpjr alma
hakkı vardır. ,

Bedelsiz payalma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

a) Başvuru Şekli:

Kaydileştirilmemis Paylara İlişkin Esaslar

. 31 Aralık 2007. tarihine kadar kaydileştirilmemiş ~sse senetlerine bağlı mali ~a1far, bljl
tarihten sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de kayden ızlenmeye başlanmıştır. Bu ç,er~evedffi'
halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, bedelsiz payalma; haklarınil
kullanabilmek için öncelikle Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere Mevkii Si1ivri, İstanbul ,a4esind~
bulunan Şirket merkezine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmekt9dı.

Hak sahiplerince fıziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hiss~s4netleli~
borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileş~fıeleq
amacıyla teslim edilerek,.MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına b~ğıı(lır. ;

Kaydilestirilmis Paylara Ilişkin Esaslar : ,

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi ~isteme ,
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları Ipaylm;.
borsada işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çer~eıeSind~.
kayden alacaklardır. '

, i:

b) Başvuru Yerleri: 'ı '
Hisse senetleri kaydileştirilmemiş ortaklarımızın bedelsiz payalma hakkını kullana ! ilmeki

için öncelikle Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere Mevkii Silivri, İstanbul adresinde bulunarı Şirketi
meırkezine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir ; ,

c) Payların Teslim Şekli:

Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları bedelsiz paylar \sefayeı
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden ~le i eye,
başlayacaktır. i

! t

2. YENİ PAY ALMA HAKKı KULLANIM ESASLARI:

Yeni payalma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 1.3.1~/2AQ.ileQt.!O.ti~l~eri:
arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması hcUinde,~
yeni payalına hakkı kullanun süresi, iz~_!nÜ akşamı sona erecektir. : ı

Yeni payalma hakları 1 om1fi,~'~&li ,Y için 1 ~\\nden kuııandırııac~ı'
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Kaydilestirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar

i
31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali h lar, bu

tarihten sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de (MKK) kayden izlenmeye başlanını tır. B;U
çerçevede, halen .ellerin~~ki ..hiss~ sen:tleriııi kaydileştirmem.~ş o.~larırnızın, yeni Ipa, a~a
h~l~ı kullanabılme~ ıçın öncelikle ruç~an ?~ı k?llanım suresı .ıçınde .~amamıanac~ şek~qe
Buyükçavuşlu Beldesı Sazlıdere Mevkıı Silivri, Istanbul adresıne muracaat ederek, hısse
senetlerini kaydileştirrneleri gerekmektedir. i I,

Hak sahiplerince fıziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse s~netleı;i
borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileş~eleri
amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak sahipliklerine ilişkin Ikarıtların
oluşturulmasına bağlıdır. i i

i ı
i i

Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i, 1

i) Yeni payalma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hebJıarının
bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni payalma hakkı kullanım süresi içinde t~ v~ nakit
olarak yatıracaklardır. i i

, !

ii) Belirtilen yeni payalma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin öd~nıfemes~
halinde, yeni payalma hakkı kullanılamayacaktır. i ıf

iii) Bu sermaye artırımında yeni payalma hakkını kullanmak istemeyen ortakıark,' ,yenj
payalma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. :

i ,,
i ,

b) Başvuru Yerleri: i i '

Yenipayalma haklarını kullanmak isteyen ortaklarıınızın hesaplarının buıundıJ arac;
kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir. 1 ..... \'

Yeni payalma haklarının kullanımı ile ilgili olarak, aşağıda adresi ve iletişim det~yı~ı yer
alan kurumlardan bilgi alınabilir. İzalınarne aşağıdaki yerlerde incelemeye açık tutulmaktlıp~.

i i

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. i
Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere Meykii Silivri - İstanbu~-;;-~.~
Telefon: 212 745 35 05 /!~~,T.C'J~:;'"
Faks: 21274535 15 f' ~/;:;;~"J't- \~~
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İs Yatırım Menkul Değerler A.S. \ c ~ \ \~···~i~ iı- - - '0, ~ \1~-:ı'1 :- " tl. ' b i \ •..'tt> .~~ .•• ,\-.';" i!IIş Kuleleri Kule 2 Kat 12 4. Levent - lstan u ,\ i>' ,.' P "i
Telefon: 212 350 2000"'~ .,:. It'ASi\.~ "R ı\\"\L.

\, tl N \ 1-~;~ 1\ \'
-~ »< tO)Faks: 212350 2001 .~

a) Başvuru Şekli:

www ,hazref. com ve W\vw .kap. gov :tr adresleri

J
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c) Paylarm Teslim Şekli: i
Bu sermaye artınmında tüm ortaklarımızın sahip olacakları bedelsiz payıartlSermaye

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden .ı~nmey~.
başlayacaktır. i '

3 . Y~N.İ P~ Y ALMA ~ARININ KULLANILMASINDAN SONRA ~LAN!
PAYLARA ILIŞKIN TAAIDlUT Iı -1- "

i !

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. ortaklarından Durer Refrakter Malzemeleri A.ş,\Hbedqf
Re~er'in gerçekleştireceği sermaye artırımında bed~!li olarak artırılac~ kısma iliş~ IOlarak;
yenı payalma hakkının tamamen kullanılmasına; dıger ortakların yenı pay alma h~larınlIjl
kullanılması ve halka arzdan sonra kalan payların, halka arz süresinin bitiminden itibare~ B ış gün~
içerisind~,.no~inal d~ğerinin altında olmamak ka~~ı~~a,ha!ka arz süresinin son üç işle" gfıün~~
borsa bırıncı el pıyasasında gerçekleşecek günlük agırlıkh ortalama fiyatların, at"jltmetik,
ortalamasından satın alınacağını taahhüt etmiştir. ı i '

i '

4. SİRKÜLERİN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN KIŞILER i i •.
Kanuni yetki ve sorumluluklarıınız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu s~Iqiler ve

eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerç~ğeluygun
olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmı;ıınrı iç~
her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. . i i

i i .
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Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım:

SİRKÜLERİN TAMAMı

Yönetim Kurulu Üyesi YönetimKurulu Üyesi

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

SİRKÜLERİN TAMAMı

Banş Tunçsiper

Müdür Yardımcısı
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