
GOKNUR GIDA MADDELERi ENERJi iMALAT iTHALAT iHRACAT 

TiCARET VE SANA Yi ANONiM SiRKETi 

Tasarruf Sahiplerine SatI� Duyurusu 

Bu tasarruf sahiplerine sat•� duyurusu, Sermaye Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca 
• Q'J.../ .• Q 'bl .. �l'>tarihinde onaylanmJ�tlr.

Ortakhg1mJzm �•kanlmJ� sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye 
�•kanlmas1 nedeniyle artmlacak 65.000.000 TL nominal degerli 65.000.000 adet B Grubu 
pay ve mevcut ortaklardan Turkey Juice Company SARL'a ait 14.250.000 TL nominal 
degerli 14.250.000 adet B Grubu pay olmak iizere toplam 79.250.000 TL nominal degerli 
79.250.000 adet B Grubu paym halka arzma ili�kin duyurudur. 

Ancak izahnamenin ve i�bu duyurunun onaylanmas1 soz konusu belgelerde yer 
alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamJna gelmeyecegi gibi, sermaye 
piyasas1 ara�larma ili�kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Aynca halka arz edilecek 
paylarm fiyat1mn belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi 
yoktur. 

Ortakl1g1mJzm �•kardmJ� sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye 
�•kanlmas1 nedeniyle artJrtlacak 65.000.000 TL nominal degerli 65.000.000 adet B Grubu 
pay ve mevcut ortaklardan Turkey Juice Company SARL'a ait 14.250.000 TL nominal 
degerli 14.250.000 adet B Grubu pay olmak iizere toplam 79.250.000 TL nominal degerli 
79.250.000 adet B Grubu paym halka arz1 i�in haz1rlanan izahname, Kurulca 
9.?::./5t+.-./.m13tarihinde onaylanmJ� olup, ortakhg1mJz ve halka arz edilecek paylar ile 
ilgili ayrmtJb bilgileri i�eren izahname ortakl1g1mJzm ve halka arzda satJ�a arac1hk 
edecek Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.�.'nin s1ras1yla www.goknur.com.tr ve 
www.ykyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydntlatma Platformu 
(KAP)'nda (kap.gov.tr) 03 / 02 /2023 tarihinde yayimlanmJ�tir. Aynca ba�vuru 
yerlerinde incelemeye a�•k tutulmaktamr. Halka arz edilecek paylara ili�kin yatinm 
kararlan, izahnamenin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

1. PAYLARIN HALKA ARZINA iLi�KiN BiLGi

a) Halka Arz Siiresi:

Halka arz edilecek olan 79.250.000 TL nominal degerli paylar 08.02.2023 ile 
           tarihleri arasmda 3 (iic;) i� giinii siireyle satt�a sunulacakttr. 

Bir paym nominal degeri l TL olup, 1 TL nominal degerli paylar 11,00 TL'den sat1�a 

sunulacaktlr. 

b) Ba�vuru �ekli:
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