
   ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 
Adres   : Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul 
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50   (0 212) 334 88 52 

E-mail Adresi  : marti@marti.com.tr 
Tarih   : 04.10.2021 
Konu   : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği  

  uyarınca yapılan açıklamadır. 
 

 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 
 

Şirketimizin 04.10.2021 tarih 1284 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 
 
Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile; 

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

Şirketimizin 600.000.000.- TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120.000.000.- TL 
(Yüzyirmimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 
480.000.000.- TL (Dörtyüzseksenmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%400 oranında) a rt ırı larak 

600.000.000.- TL (altıyüzmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına, 
 
İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların "borsada işlem gören" nitelikte 

oluşturulmasına, 
 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) k ısıt lanmamasına ve 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, 

 

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (Otuz) gün olarak belirlenmesine, bu  sürenin  son gününün 

resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresin in , izleyen iş günü  a kşamı 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 Borsa’da satılmasına,  
 

 İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,  
 
mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 
Şirketimizin mevcut kayıtlı Sermaye Tavanının 400.000.000 TL.den 600 .000.000 TL.’ye art ı rılmasına,  

30.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş o lup , tescil işlem leri 
devam etmektedir. 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teb liğinde yer 
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri ta m  o larak yansı tt ığını, 

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru o la rak  elde 
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

                                           
           MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 
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