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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Lisans sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de münhasır üretim, dağıtım ve satışını yaptığımız Menarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip,  İtalya merkezli ve 50.000 
Euro sermayeli IIA şirketinin 29 Ocak 2019 tarihli Genel Kurul'unun; IIA'nın 30 Kasım 2018 bilançosuna göre oluşan zararın tazmini amacıyla IIA'ya 3.278.606 Euro zarar telafi fonu 
konulması, IIA'nın sermayesinin asgari sermaye tutarına getirilmesini teminen 50.000 Euro'ya çıkarılması, 21.000.000 Euro hemen ve 9.000.000 Euro 6 ay içinde olmak üzere iki 
tranşta toplam 30.000.000 Euro nominal değerli bedelli sermaye artırımı yapılması gündemleriyle toplanacağı öğrenilmiştir. 
IIA'nın İtalya başta olmak üzere Avrupa pazarındaki güçlü satış olanağı ve dolayısıyla Şirketimiz satışlarına yapacağı olumlu katkının yanı sıra, Şirketin mali yapısını güçlendirmeye
yönelik işlemler bir arada değerlendirildiğinde, IIA'nın Genel Kurul'unda, 
• Şirketimiz tarafından, söz konusu zarar telafi fonu için payımız oranında, 1.295.024,20 Euro alacağımıza mahsuben ve 1.000.000 Euro nakit olmak üzere toplam 2.295.024,20         
Euro katılım sağlanmasına, 
• Planlanan bedelli sermaye artırımı da dikkate alınarak, IIA'nın 50.000 Euro olarak oluşan yeni sermayesinin 19.000 Euro nominal değerli paylarının Şirketimize ait olacak         
şekilde asgari sermaye tutarına getirilmesine,
• IIA'nın iki tranşta yapılacak bedelli sermaye artırımına ise;        
            o İlk tranşına 1.500.000 Euro'su hemen ve 4.500.000 Euro'su 1 ay içinde olmak üzere yeni pay alma haklarımızın toplam 6.000.000 Euro'su ile nakden iştirak edilmesine,         
            o Yapılacak ikinci tranş sermaye artırımına ise katılım sağlanmamasına        
ilişkin görüş bildirilmesine karar verilmiştir. 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.


