TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
ORTAK PROMOSYON PROGRAMI

Başvuru tarihi: 03 Aralık 2012 – 31 Aralık 2012

Son 1 (bir) yıldır (03 Aralık 2011 – 03 Aralık 2012) ve daha uzun süre 1.000 adet (yaklaşık 9binTL) ve
üzeri TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hissesi bulunduran gerçek kişi yatırımcılarımıza, 1 (bir) yıl süre
ile geçerli olmak üzere ücretsiz TAV Passport Kartı armağan edilecektir.

Kampanyadan yararlanma koşulları :

 TAV Havalimanları Holding hisselerini lansman tarihi olan 03 Aralık 2012 tarihinden geriye dönük olarak
son 1 (bir) yıl ve üzerinde kesintisiz ve sürekli olarak 1.000 (bin) adet ve üzerinde TAV Havalimanları
Holding (TAVHL) hissesine sahip olan gerçek kişi yatırımcılar bu promosyona dahil olabilirler. Bu şartları
sağlamayan yatırımcıların talepleri değerlendirilmeyecektir.
 Promosyona başvurmak için MKK e-yönet portalına üye olmak ve portal üzerinden başvuru yapmak
zorunludur.
 Hazırlananan promosyon Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde payları kaydi sistemde izlenen
ortağın kimliği ve paylarına ait bilgileri ihraçcının bilgilendirilmesi hükümleri doğrultusunda
kısıtlanmamış yatırımcılara yöneliktir. Promosyona hak kazanan yatırımcılar tarafımızca geri aranarak
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yararlanamayacaktır.
 Promosyona hak kazanıp halihazırda TAV Passport kart kullananan yatırımcılarımıza ücretsiz TAV
Passport Kart, kullanmakta oldukları TAV Passport kartın süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere
uygulanacaktır.
 Uygulanacak olan promosyon kapsamında verilecek olan TAV Passport kart 1 (bir) yıl süre ile geçerli
olacak olup, başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 Promosyondan yararlanacak yatırımcılar TAV Havalimanları Holding A.Ş. personeli olamaz.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
ORTAK PROMOSYON PROGRAMI
Başvuru tarihi: 03 Aralık 2012 – 31 Aralık 2012
Halka arzdan bu yana (23 Şubat 2007 – 03 Aralık 2012) elinde 1.000 adet ve üzeri TAV Havalimanları
Holding (TAVHL) bulunduran gerçek kişi yatırımcılarımıza yatırımcılarımıza 1 (bir) yıl süre ile geçerli
olmak üzere ücretsiz TAV Passport kartı ile beraber üst düzey yönetim ile tanışma şansı verilecektir.

Kampanyadan yararlanma koşulları :
 TAV Havalimanları Holding’in Halka arz tarihi olan 23 Şubat 2007 tarihinden itibaren lansman tarihi olan
03 Aralık 2012 tarihine kadar kesintisiz ve sürekli olarak 1.000 (bin) adet ve üzerinde TAV Havalimanları
Holding (TAVHL) hissesine sahip olan gerçek kişi yatırımcılar bu promosyona dahil olabilirler. Bu şartları
sağlamayan yatırımcıların talepleri değerlendirilmeyecektir.
 Promosyona başvurmak için MKK e-yönet portalına üye olmak ve portal üzerinden başvuru yapmak
zorunludur.
 Üst yönetim ile tanışma kapsamında yapılacak organizasyon ile ilgili seyahat, konaklama ve benzeri
masraflar yatırımcı tarafından sağlanacaktır.
 Hazırlananan promosyon Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde payları kaydi sistemde izlenen
ortağın kimliği ve paylarına ait bilgileri ihraçcının bilgilendirilmesi hükümleri doğrultusunda
kısıtlanmamış yatırımcılara yöneliktir. Organizasyona katılım için kendilerine çağrı yapılmısına rağmen
mazeretlerini bildiren ya da katılım sağlamayan yatırımcılar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 Promosyona hak kazanıp halihazırda TAV Passport kart kullananan yatırımcılarımıza ücretsiz TAV
Passport Kart, kullanmakta oldukları TAV Passport kartın süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere
uygulanacaktır.
 Uygulanacak olan promosyon kapsamında verilecek olan TAV Passport kart 1 (bir) yıl süre ile geçerli
olacak olup, başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 Promosyondan yararlanacak yatırımcılar TAV Havalimanları Holding A.Ş. personeli olamaz.

