
   ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 

Adres   : Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya 

Telefon ve Fax No : (0 242) 821 50 00   (0 242) 821 43 52 

E-posta Adresi  : marti@marti.com.tr 

Tarih   : 24.01.2018 

Konu   : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği  

  uyarınca yapılan açıklamadır. 

 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 

 

Şirketimizin 24.01.2018 tarih 1160 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 

 

Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 87.120.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL ye artırılması işleminde 

artırılan 32.880.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; 

 

-Yeni pay alma hakkı kullanma süresi 11.12.2017 ile 25.12.2017 tarihleri arasında kullanılan 

rüçhan haklarından 1,44 TL’si emisyon primi olmak üzere 369.490,28 TL nakit girişi olmuş, 

12.969.920,96 TL ana ortakların alacak mahsubu yapılmıştır. 

 

-Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 19.540.590,208 TL nominal 

değerli paylar 08.01.2018 ile 09.01.2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. 

Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili paylardan 10.925.009,000 TL nominal değerli pay 

satışı karşılığı 5.450,02 TL’si emisyon primi olmak üzere 10.930.459,02 TL nakit girişi olmuştur. 

 

-Birincil Piyasada satıştan arta kalan 8.615.581,208 TL nominal değerli paylar ise ana ortakların 

verdikleri satın alma taahhütü kapsamında, alacaklarına mahsup edilmiştir.  

 

Bu işlemler sonucu; artırılan 32.880.000 TL nominal değerli pay karşılığı, 5.451,46 TL’si 

emisyon primi olmak üzere 11.299.949,30 TL nakit girişi olmuş, ayrıca 21.585.502,168 TL ana 

ortakların alacak mahsubu yapılmıştır. Böylece yeni ödenmiş sermaye 120.000.000 TL olmuştur. 

 

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 

"Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun 

görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına 

 

oybirliği ile 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. 

     

     N. EMRE NARİN                                   İPEK GÜL                

                           Yön. Kur. Başk. Yard. ve Genel Müdür                     Genel Müdür Yardımcısı  

 

 

 


