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DEVTUR A.Ş. Hisse Senedi Değişimi Duyurusu – 15 Temmuz 2014 

w w w . d e v t u r t u r g u t r e i s . c o m 

Yoğun İlgi Üzerine Ücretsiz Teslim Tarihini Uzattık. 
İlmuhaber ve/veya Kullanım Belgesi’nin Aslını 
Getirerek Hissenizi 29 Ağustos 2014 Tarihine 
Kadar ÜCRETSİZ Alabilirsiniz.  

Sayın Devtur A.Ş. Pay Sahibi, 
 

Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 82.600,00 TL olan sermayesini temsilen 1.Tertip 
Hamiline hisse senetleri bastırılmış ve sizlere bu hisse senetlerinin alımıyla ilgili Şubat 2014’te bilgi verilmiştir.  
Bir çok Devtur A.Ş. Pay sahibi olan ortağımız, Şubat 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında elinde bulundurduğu 
eski sermayeleri temsilen bastırılmış İlmuhaber ve/veya Kullanım Belgelerini Şirkete eksiksiz olarak teslim ederek 
yeni basılan 1.Tertip Hamiline hisse senetlerini teslim almıştır. 
 

Yoğun talep üzerine, daha önce bize ortaklık beyanında bulunup henüz işlem yapmadığını gördüğümüz 
ortaklarımıza bu konuyu bir kez daha hatırlatarak işlemlerin 29 Ağustos 2014 tarihine kadar ücretsiz olarak 
yapılabileceğini duyurmak isteriz. Hisse senedi değişimi için lütfen Müşteri İlişkileri departmanımızdan randevu 
alınız. 
 

29 Ağustos 2014 tarihinden sonra ilk 1 yıl için 100.TL+kdv ‘Hisse Senedi Saklama Bedeli’ talep edilecektir.  
1 yılı aşan saklamalar için  bu bedel ayrıca belirlenecektir.  
 
Saygılarımızla, 
 
Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş. 

ÖNEMLİ NOT :  
Hisse Senedi Değişimi İçin Gerekli Olan Belgeler ve Hatırlatmalar: 
• Randevu alınmadan işlem yapılmayacaktır. 
• Nüfus Cüzdanı 
• İlmuhaber ve/veya Kullanım Belgesi’nin Aslı  
• Pay sahibi olmayan kişilerin, Pay sahibi adına başvuruda bulunması halinde; 

• Pay sahibi adına işlem yapacak kişi için Pay sahibi tarafından imzalı Yetki Belgesi’nin ibrazı 
gerekmektedir.  

• Yetki Belgesi ibraz edilmeyen takas işlemlerinde, ilmuhaber ve/veya kullanım belgesinin aslını 
getiren kişi pay sahibi olarak tanınacaktır.   

• İlmuhaber ve/veya Kullanım Belgesi evrakı bulunmayan kişilerle hiçbir şekilde hisse senedi takas 
işlemi yapılmaz. 

• Hisse Devir Sözleşmesi ve/veya Noter Satış Belgesi; Hisse Senedi değişimi için geçerli evrak 
niteliğinde değildir.  

• Hisse senetlerinin bastırılması ile birlikte ilmühaber ve kullanım belgelerinin geçerliliği 
kalmamaktadır. 

• Şimdiye kadar yapılan bedelli sermaye artışlarına katılan pay sahiplerinin, bedelli sermaye artışına 
katıldıklarını gösteren banka dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 

• Hisse senedi değişim işlemini ortaklarımızın ivedilikle programlarına alarak, şirketimize müracaat 
etmelerinin menfaatleri icabı olduğunu önemle  duyururuz.     


