
Ana ortağımız Kıraça Holding A.Ş.'nin sermaye avansı ödemesi hk.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk 
Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak 
üzere %50 artış ile 900.000.000 TL'ye (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk 
Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (
0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 22.07.2019 tarih ve 2019/26 
nolu Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) aynı gün açıklama yapılmıştır.

Şirketimizin almış olduğu sermaye artırım kararı çerçevesinde, ana ortağımız Kıraça Holding A.Ş.'nin yeni pay alma 
haklarının kullanımı amacıyla kendi payına düşen tutar yaklaşık 190.372.937 TL olup, söz konusu yeni pay alma 
haklarının  bir bölümü olarak Kıraça Holding A.Ş. tarafından 90.000.000 TL tutarındaki sermaye avansının 24 Temmuz 
2019 tarihinde ödendiği Şirketimiz tarafından aynı gün KAP'ta açıklanmıştır. Kıraça Holding A.Ş. yeni pay alma haklarının 
geri kalan bölümü olan 100.372.937 TL'yi sermaye avansı olarak bugün ödemiş ve söz konusu tutar Şirketimiz banka 
hesaplarına geçmiştir. Şirketimizin, 9 Ağustos 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı bedelli sermaye artırımı 
başvurusuna ilişkin süreç henüz tamamlanmamış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesi devam etmektedir. 
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


