ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
45.533.009 TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili

Satışı ile İlgili TALEP FORMU
Gerçek Kişiler
Adı

: ___________________________

İkinci Adı
Soyadı
Doğum Tarihi

: ___________________________
: ___________________________
: ___________________________

T.C. Kimlik Numarası

:

Tüzel Kişiler
Kurum Unvanı
Vergi Numarası

: ___________________________
: ___________________________

YATIRIMCI BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adres
: _____________________________________________
İlçe
Telefon
Hesap Numarası

: __________________
İl : _______________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

TASARRUF SAHİBİ KATEGORİSİ (Uygun Seçeneği İşaretleyiniz)
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Hiçbir yatırımcı kategorisi için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır.
TALEP EDİLEN PAY MİKTARI (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)
Sadece Miktarsal (Adet Bazında) Talep
Talep Edilen Toplam Pay Adedi (1 Adet ve Katları)

:

Adet

Ödenen Toplam Tutar = Talep Bedeli

:

TL

Kabul Edilebilecek Asgari Miktar (1 Adet ve Katları) (Giriş zorunlu değildir)

:

Adet

Talep Bedeli = Adet * 6,90 TL'dir
Talep adedi nihai halka arz fiyatından bağımsız, bu adet olarak dikkate alınacaktır.
Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam adet miktarı ile sınırlıdır.
Bu formda yer alan “Kabul Edilebilecek Asgari Miktar” satırını doldurmam halinde, yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim asgari miktarın karşılanmaması durumunda, dağıtım listesinin
oluşturulmasında talebimin dikkate alınmayacağını bildiğimi beyan ederim.
Nakit Başvuru Tutarı

: ____________________________TL

Kıymet Blokesi İle:
Para Piyasası Fonu
: __________________TL
Kıymet Tanımı : _________________________________________
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
: __________________TL
Kıymet Tanımı : _________________________________________

Birden fazla kıymetin teminata konu
olması durumunda, talep formunda
seçilmiş olan kıymetler en likit olandan
en az likit olana doğru sıralanarak

Döviz Blokesi İle (Yalnızca TEB'den yapılan başvurular için):
Döviz (ABD Doları, Avro)
: ________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________
Kıymet Tanımı : ________________________________________
Özellikli mevduat ürünleri hariç olmak
üzere vadesi tahsilat günü ile aynı valör
gününe sahip TL mevduatlar

Mevduat Blokesi İle (Yalnızca TEB'den yapılan başvurular için):
TL Vadeli Mevduat
: __________________TL
Kıymet Tanımı : ________________________________________

Bu formda yer alan talebimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve www.unluco.com ve www.tebyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilen İZAHNAMEDEKİ bilgileri okuyarak ve
okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. Bu formu imzalamakla, İZAHNAMEDE atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen
uyacağımı, bu şartlar ile nakit olarak yatırdığım talep tutarına ilişkin bir nema talep etmediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
VİRMAN BİLGİLERİ
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
Banka/Takasbank
: ______________________________________
Şube/Aracı Kurumun
Kodu
: _______ Adı : _________________________
Alıcının Adı Soyadı : ______________________________________
Hesap No*
: ______________________________________

Payın Virmanlanacağı
Banka/Takasbank
:
Şube/Aracı Kurumun
Kodu
:
Alıcının Adı Soyadı :
Hesap No*
:

IBAN

IBAN

: ______________________________________

______________________________________
_______ Adı : _________________________
______________________________________
______________________________________

: ______________________________________

* İlgili mevzuat uyarınca, IBAN kullanan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanmasının ve kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda tarafıma bilgi verilmiştir.
Kurumunuz tarafından, alıcıya ait IBAN’ın bildirilmesi talep edildiği halde, alıcıya ait IBAN’ı bildirmediğimi, doğacak masraf ve yükümlülükleri kabul ve beyan ederim.
Halka arz bedelinin tahsis günü ödenmemesi halinde Kurumunuz lehine rehnettiğim teminat blokesindeki varlıklarımın onay ve talimatıma gerek olmaksızın satılarak paraya çevrilmesi suretiyle tahsilat
yapılmasını gayrıkabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İşbu formun arka kısmında yer alan Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz Konsorsiyumu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimini okuduğumu, anladığımı ve Ünlü Yatırım
Holding A.Ş. Halka Arz Konsorsiyumu tarafından elde edilen kişisel verilerimin söz konusu bildirimde belirtilen şart ve amaçlarla işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
TARİH

:
________________________

İMZA :

________________________
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Kabul Edilen Pay ( 1 Adet ve Katları )
: __________________________________
Tahsil Edilen Toplam Tutar
: __________________________________TL
İade Edilecek Toplam Tutar
: __________________________________TL
Aracı Kurum Kodu
: __________________________________
Şube Kodu
: __________________________________
Talep Başvuru No
: __________________________________
Asıl nüsha kurumda kalacak ve formun bir nüshası yatırımcıya verilecektir.

ARACI KURUM ONAYI

_____________________

TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar: Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ İŞLEMLERİ HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”)
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Halka
Arz işlemleri dâhilinde aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Yapı Kredi Yatırım tarafından işlenme amaçları konusundaki detaylı bilgilere,
www.ykyatirim.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” dahilinde halka arz
işlemlerin gerçekleştirilmesi, yatırım süreçlerinin planlanması veya icrası ve bu konudaki yasal
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (“Amaçlar”) amaçlarıyla, Yapı Kredi Yatırım tarafından işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda Sermaye Piyasası
Kurumu, Borsa İstanbul ve kanunen yetkili diğer kamu kurumlarına Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak
aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” dâhilinde, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda çağrı
merkezi, genel müdürlük, şube, ATM, faks, iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet ve
internet sitelerimiz vasıtasıyla elektronik veya fiziki kanallar üzerinden toplanmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika’da düzenlenen yöntemlerle Yapı Kredi
Yatırım’a iletmeniz durumunda Yapı Kredi Yatırım talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

