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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Gündelik bir basın organının bugünkü nüshasında yer alan
“Halkbank, halkı sıfırlardı” ve “Yeterince duyurulmadı” başlık haberlerde, Bankanın
kuruluşundan bugüne kadar yıllar içerisinde sürekli sermaye artırımı yaparak hisselerin
değerini azalttığı ve fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Banka Yönetimi
tarafından ortaklara yeterince çağrı yapılmadığı yönündeki iddialar tamamıyla gerçeğe aykırı
ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.
Bankamız, 1933 yılında kurulmuş ve 1938 yılında faaliyete başlamıştır. Bugüne kadar yapılan
sermaye artırımlarının tamamı, Bankamızın tabi olduğu Kanunlar ve yasal düzenlemeler
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırım işlemleri, rüçhan hakkı kullanımları, bunlara
ilişkin tebligat ve bildirimler, söz konusu yasal düzenlemelere göre yapılmıştır.
Fiziki hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca yapılmış olup kanuni bir zorunluluktur. Bankamız hisseleri 2007
yılında kayden izlenmeye başladığı için kaydileştirme süresi Kanun uyarınca 31.12.2014
tarihinde sona ermiştir. Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan Bankamızın
2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki Genel Kurullarında konuya, ayrı bir gündem maddesi olarak
yer verilmiş ve Genel Kurul davetleri ile birlikte kaydileştirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme
dokümanları adresi bilinen ortaklarımıza gönderilerek ortaklarımızın bilgilendirilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde 2 defa özel durum açıklaması yapılmış, 2 ulusal
gazetede 2’şer kez ilanlar verilmiş, Bankamız internet sitesinde de konuya ilişkin duyuru
yayımlanmıştır. Süreç içerisinde Bankamızla iletişime geçen tüm ortaklarımıza da konu ayrıca
bildirilmiştir.
Kaydileştirme süreci, Bankamız uygulaması dışında tamamen Kanun çerçevesinde
gerçekleştirilmiş olup bu süreçte ortaklarımızın, haklarını koruyabilmeleri için Bankamız
tarafından en üst düzeyde gayret gösterilmiştir.
Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygıyla duyurulur.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure
is stated below.

The newspaper reports titled “Halkbank has bypassed the public” and “Not sufficiently
publicized,” published in today's issue of a daily press, concerning allegations that the Bank has
diluted the share values by continually increasing the capital in the years since its foundation
and that the Bank management has not made sufficient disclosures to the shareholders
regarding the dematerialization of physical stock shares, are completely false and misleading.
Our Bank was founded in 1933 and started its operations in 1938. All the capital increases
performed until today have been conducted in accordance with the laws and regulations that
apply to our Bank. Capital increase procedures, exercising preemptive rights, notifications and
notices related to these are made in accordance with the applicable laws and legal regulations.
As the dematerialization procedures of the physical stock shares are made pursuant to Article
13 Subsection 4 of the Capital Markets Law, they are mandatory by the Law. Since our Bank's
stock shares have been monitored as book entries since 2007, the dematerialization period
ended on December 31, 2014, in accordance with the law. Since the issue was included as a
separate agenda item in the 2012, 2013 and 2014 annual general shareholders' meetings held by
our Bank after the date the provisions of the law went into effect, our shareholders were also
notified by sending the documents related to the dematerialization procedures along with the
general meeting invitations sent to our shareholders whose addresses were known at the time.
In addition, in 2014, material disclosures were made on the subject for two times, and public
notices were published in two national newspapers for two times, and the announcement related
to the matter was published on our Bank's corporate website. The matter has also been notified
to our shareholders who had contacted our Bank during the process.
The dematerialization process has been performed completely outside our Bank's procedural
discretion pursuant to the law, yet our Bank has shown utmost care and due diligence to protect
the interests of our shareholders during this process.
We kindly inform the public and our shareholders.
In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğu, 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.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

