
 
 
 
 
 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
 
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı:  Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Adresi     : Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR 
Telefon ve Fax No.   :  (232)  878 17 00- (232) 878 12 54                                             
Tarih  : 26/02/2007 
Konu  : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 
    VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca 
    yapılan açıklamadır.  
 
: 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA; 
 
Açıklanacak  Özel Durum/Durumlar: 

 
21/02/2007 tarihinde Şirketimiz ile Morgan Stanley Bank International Limited 

(MSIL) arasında başlayan  ve kamuya duyurulmuş olan görüşmeler 23/02/2007 Cuma günü 
Londra’da saat:17:30 da (Türkiye saatiyle 19:30) sonuçlandırılmış ve MSIL ile 50,000,000 
ABD Dolar tutarında ve 7 yıl vadeli  bir Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kredi ile ilgili 
olarak : 

 
1. Kredinin teminatı olarak ortaklarımızdan İbrahim Polat Holding A.Ş.’ne (İ.Polat 

Holding) ait Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, sermayenin % 50 
sine tekabül eden ve nominal değerleri toplamı 26.316.001 YTL olan hisse 
üzerine Morgan Stanley & Co. International Limited lehine rehin konacaktır. 
Ancak Ege Seramik, kredi ödemelerinde temerrüde düşmedikçe hisseler 
üzerindeki  malikliğin gerektirdiği tüm hakların kullanımı İ.Polat Holding’e ait 
olacaktır   

 
2. 1.maddede belirtilen rehine ek olarak, İ.Polat Holding ile MSIL arasında 
Şirketimiz sermayesinin  % 18,75 ine tekabul eden toplam 9.868.918 lot hisse 
için, anlaşma süresince satış dahil her türlü tasarrufta bulunabilecek şekilde tüm 
mülkiyet hakları ile MSIL’e devredileceğine ilişkin  hisse  borç verme imkanı 
tanıyan bir anlaşma imzalanmıştır. Başlangıcta, MSIL bu hisseleri ödünç 
almadigi için, bu hisseler MSIL’e ek rehin olarak verilecektir. 

 
3. Ayrıca İ.Polat Holding ile  MSIL arasında  Ege seramik hisseleri ile ilgili olarak 

vadeli bir satış anlaşması imzalanmıştır. Buna göre MSIL ; 
 

- Kredinin kullanımı  tarihinden 3,5 yıl sonra,  6.433.000 lot  hisseyi ya 
Şirketimizin  sermaye artırımı yolu ile çıkaracağı yeni hisselerden ya da 
İ.Polat Holding’in  mevcut hisselerinden 5,50 YTL bedelle satın alacaktır. 

 
-  Kredinin kullanımı  tarihinden 7 yıl sonra,  6.433.000 lot  hisseyi ya 
Şirketimizin sermaye artırımı yolu ile çıkaracağı yeni hisselerden ya da 
İ.Polat Holding’in  mevcut hisselerinden 6. 6,30 YTL bedelle satın alacaktır. 



 
4. Bunlardan başka İ.Polat Holding ile  Morgan Stanley & Co. International 

Limited arasında Ege Seramik hisselerine yönelik bir opsiyon sözleşmesi 
imzalanmıştır. Buna gore, kredinin kullanım tarihinden 3.5 sene sonra başlamak 
üzere ve kredi vadesi doluncaya kadar, hissenin İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasındaki  işlem fiyatı 15 ardışık gün boyunca 5,60 YTL yi geçmesi halinde 
3. maddedeki yöntemle  MSIL , 6.433.000 lot hisse edinecektir. 

 
5. Kredi anlaşması süresi boyunca ve anlaşma bitiminde İ Polat Holding’in toplam 

Ege Seramik sermayesi  içindeki payı % 50 nin altına düşmeyecektir. 
 
Yukarıdaki  açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun  Seri: VIII, No:39 sayılı 

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, 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.  

            
 
 

 
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
 
 
 
 

Hasan PEKİN                                           Bülent ZIHNALI 
      Genel Müdür   Yönetim Kurulu Üyesi 

                   Saat :08:15                     Saat:08:15 
 

 


