PAY ALIM/SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
31 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Imola Acquisition Corporation ("Şirket"),
9 Aralık 2020 tarihinde, Şirket'in (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Armada")
dolaylı kontrolüne, ve (ii) Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylara
sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı imzalamıştı.
14 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 9 Aralık 2020 tarihli sözleşme ve birleşme
planında öngörülen işleme ("İşlem") ilişkin Rekabet Kurulu tarafından izin verilmişti.
Taraflar, İşlem'e ilişkin diğer ön şartlar ve kapanış işlemlerini de tamamlamış olup, Şirketimiz Armada'nın
sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı payları devralmıştır.
Bu İşlem ile birlikte, dolaylı olarak maliki olduğumuz Armada paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları
2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle %90,03 oranına ulaşmış, Şirketimiz Armada'da dolaylı olarak yönetim
kontrolü sahibi haline gelmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ")
uyarınca pay alım teklifi zorunluluğumuz doğmuştur. Buna ilişkin olarak Şirketimiz, Tebliğ kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek için, Tebliğ hükümlerine uygun şekilde süresi içinde Kurul'a başvuruda
bulunacaktır.
Pay alım teklif fiyatı, Tebliğ Madde 15/(2) uyarınca;
i.
ii.

iii.

Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,
Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa hedef ortaklıkta yönetim
kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan pay devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya
duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, hedef ortaklık paylarında yaptıkları alımlarda
ödedikleri en yüksek fiyatın,
Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın
yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş
ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir.
Zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin sözleşmenin imzalandığının kamuya duyurulduğu 31 Mart
2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde 1 TL nominal değerli B grubu Armada payı için hesaplanan
günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 57,7824 TL olarak
hesaplanmıştır. Şirket'in yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan İşlem'e ilişkin anlaşma ve
birleşme planının yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Armada payı
alımında bulunmamıştır.
Bu doğrultuda, zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde,
i.
ii.

Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak, Kurulun değerlemeye ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilecek fiyat; ve
Zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin sözleşmenin imzalandığının kamuya duyurulduğu
31 Mart 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde 1 TL nominal değerli B grubu Armada payı
için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının
olan 57,7824 TL'den

yüksek olan pay alım teklif bedeli olarak belirlenecektir.
İlgili Tebliğ uyarınca nihai pay alım teklifi fiyatı, Kurul tarafından pay alım teklifi bilgi formu
onaylandığında pay alım teklifi işleminin başlamasından önce KAP'ta kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde 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.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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