
HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

İzahname 

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 2.2.JQ� .. l.2QZ...I tarihinde 
onaylanmıştır. 

Ortaklığımtzın çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 
TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 860,000.000 TL' ye çıkarılması 
nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka anına 
ilişkin izahnamedir. 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulta 
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 
Ayrıca halka an edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya 
da onay yetkisi yoktur. 

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, ortaklığımızın www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek 
OY AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin www .oyakyatirim.com.tr adresli İnternet siteleri ile 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru 
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun lO'uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve 
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan 
ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça 
belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa 
garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre 
zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları 
ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç 
olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. 
Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan 
belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da 
hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri 
çerçevesinde sorumludur. 

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 
"Bu izahname, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir", "tahmin 

edilmektedir", "bekJenmektedirtt gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar 
içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin 
yayım tarihindeki öngörilleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının 
geleceğe yönelik açıklamalarının ··. · . · den çok daha farklı sonuçlanmasına yol 
açabilecektir." 
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