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  uyarınca yapılan açıklamadır. 

 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 
 

Şirketimizin 16.06.2022 tarih 1310 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 

 

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.00.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 
480.000.000 TL (%400 oranında) artırılarak 600.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç 

edilen 480.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 27.04.2022 – 26.05.2022 tarihleri 

arasında 30 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 

41.117.962,04 TL nominal değerli payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile 

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa’da halka arz işlemleri 

kapsamında payların satışı 07.06.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.   
 

Artırılan 480.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler 

tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (27.04.2022 – 26.05.2022) içerisinde 

438.882.044,51 TL nakden, kalan payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. 

Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 55.920.665,25 TL olmak üzere toplamda 
494.802.709,76 TL nakit girişi sağlanmıştır. 

 

Nakit olarak artırılan 480.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar 

çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin 

yeni çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin 
"Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması 

amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onaylı 

tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında 

gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına, 

 

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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