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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?	   :	   Hayır	  
Özet Bilgi	   :	   KORDSA A.Ş. % 25 hissesinin nitelikli yatırımcılara satışı 

hakkında	  
   AÇIKLAMA:	  
 Şirketimiz tarafından 9 Nisan 2015 ve 20 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen özel durum açıklamaları ile; iştiraklerimizden Kordsa Global Endüstriyel İplik ve 
Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Kordsa") sahip olduğumuz şirket sermayesinin %25'ini temsil eden toplam 48.632.269,00.-TL nominal değerli payların çeşitli 
uluslararası nitelikli yatırımcılara satış sürecinin ("İşlem") başlatıldığı açıklanmıştı.  9 Nisan 2015 ve 20 Nisan 2015 tarihli özel durum açıklamalarımızda yalnızca 
uluslararası nitelikli yatırımcıların hedeflendiği belirtilmiş olmakla birlikte, bu özel durum açıklamalarını takiben yurtiçi nitelikli yatırımcılardan gelen talep üzerine 
Şirketimiz kararı ile yurtiçindeki nitelikli yatırımcılar da İşlem kapsamına alınmıştır.  İşlem çerçevesinde sadece nitelikli 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.  It was 
publicly announced in our material event disclosures dated April 9, 2015 and April 20, 2015 that the selling process of our shares in one of our subsidiaries, 
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., ("Kordsa") with a  nominal value of TL 48,632,269.00 corresponding to 25% of the share 
capital to various international qualified institutional investors (the "Transaction") has been started.  Although in our material event disclosures dated April 9, 
2015 and April 20, 2015, we have disclosed that only international qualified institutional investors were targeted, upon the request from domestic qualified 
investors following such disclosures with a decision of our Company, domestic qualified institutional investors are also added to the scope of the Transaction. 
  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. 

	  


