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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 

 

Şirketimizin 08.09.2017 tarih 1153 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 

 

Şirketimizin bilanço yapısının güçlendirilmesi, likidite yapısının desteklenerek finansal duruma ve 

büyümeye katkı sağlanması ve karlılığı attıracak adımların atılması amacı ile; 

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu’na vermiş olduğu yetkiye istinaden; 

120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde,  çıkarılmış sermayesinin %37,74 bedelli olmak üzere 

32.880.000 TL nakit artırılarak 87.120.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkarılmasına, 

 

Arttırılacak 32.880.000 TL sermayeyi temsil eden payların, hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,  

 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL 

fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, 

 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının(rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım 

süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni 

pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden 

düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 

 

Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili tüm resmi 

kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, Kurul iznini müteakip sermaye artışı ile ilgili her türlü işlemin 

tamamlanmasına, 

 

Yapılacak tüm işlemler için Pakize Oya Narin ve Nurullah Emre Narin’in müştereken yetkili kılınmasına,  

 

oybirliğiyle karar verilmiştir. 

                                           

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde 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. 

                                             

    MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 
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