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      Özel Durum Açıklaması (Genel)    	  
 	    	    	  
Ortaklığın Adresi	   :	   Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL	  
Telefon ve Faks Numarası	   :	   ( 212 ) 385 81 64 - ( 212 ) 280 66 15	  
E-posta adresi	   :	   info@sabanci.com	  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
Numarası	   :	   ( 212 ) 385 81 64 - ( 212 ) 280 66 15	  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	   :	   Evet	  
Özet Bilgi	   :	   KORDSA A.Ş. hisselerinin nitelikli yatırımcılara 

satışı	  
   AÇIKLAMA:	  
  İştiraklerimizden Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %25'ini temsil eden 48.632.269,00.-
TL nominal değerli payların çeşitli uluslararası nitelikli yatırımcılara satış süreci başlatılmıştır. Şirketimiz bu işlemi gerçekleştirmek üzere Deutche Bank AG, UBS 
Limited ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili olarak atamıştır. İşlem çerçevesinde sadece nitelikli kurumsal yatırımcılara satış gerçekleştirilecek olup, 
herhangi bir ülkede halka arz işlemi gerçekleştirilmeyecektir. İşlem yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılacak satışları kapsamakta olduğu için, Türkiye'de de halka arz 
niteliğini taşımayacaktır.    Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.  The 
selling process of our shares in Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. with a  nominal value of TL 48.632.269 corresponding to 25 % 
of the share capital to qualified institutional investors has been started. Our Company has appointed Deutsche Bank AG and UBS Limited as Joint Global 
Coordinators and Joint Bookrunners and Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. as Co-Lead Manager . The selling process is only for the qualified institutional investors 
and there will be no Public Offering in any country. Since the selling process is only for the qualified institutional investors, it will not be deemed as a Public 
Offering in Turkey.   In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. 

	  


