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Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi

Şirketimizin 552.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000 TL (%7,24 oranında) tahsisli artırılarak 592.000.000 TL'ye
çıkarılması hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

19.11.2018

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

800.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

552.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

592.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri

Mevcut
Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak
Sermaye Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli
Artırılacak Sermaye (%)

HURGZ,
TRAHURGZ91D9

552.000.000

40.000.000

7,24637

TOPLAM

Verilecek Menkul
Kıymet

İptal Edilen Pay
Tutarı (TL)

Nevi

HURGZ,
Hamiline
TRAHURGZ91D9

Mevcut

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli

İptal Edilen Pay

Sermaye (TL)

Sermaye Tutarı (TL)

Artırılacak Sermaye (%)

Tutarı (TL)

552.000.000

40.000.000,000

7,24637

Artırılacak Sermayenin Tahsis
Edildiği Kişi

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 19 Kasım 2018 tarihinde, Şirketimizin mali durumunun ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi
amacıyla, 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde
552.000.000 (Beşyüzelliikimilyon) adet paya bölünmüş 552.000.000 TL (Beşyüzelliikimilyon TürkLirası) olan çıkarılmış
sermayesinin, 40.000.000 TL (KırkmilyonTürkLirası) (%7,24 oranında) artırılarak 592.000.000 TL'ye (
BeşyüzdoksanikimilyonTürkLirası) çıkarılması hakkında toplanarak, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır;

- Şirketimizin 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal
değerde 552.000.000 (Beşyüzelliikimilyon) adet paya bölünmüş 552.000.000 TL (Beşyüzelliikimilyon TürkLirası) olan çıkarılmış
sermayesinin, tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL (KırkmilyonTürkLirası) (%7,24 oranında)
artırılarak 592.000.000 TL'na (BeşyüzdoksanikimilyonTürkLirası) çıkarılmasına,
- Sermaye artırımında ihraç edilecek payların, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9.
maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak,

halka arz edilmeksizin, halihazırda Şirketimizin %77,67 oranında hissedarı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne
tahsisli olarak satılmasına,
- İhraç edilecek 1,00 TL nominal değerli ve borsada işlem görmeyen nitelikteki bu payların satış fiyatının nominal değerden az
olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde
belirlenmesine ve ihraç edilecek payların kesin (nihai) satış fiyatının tespitine ilişkin olarak Genel Müdürlüğün yetkili
kılınmasına,
- Türk Ticaret Kanunu 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımı için beyan hazırlanmasına;

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin md. 12/2 hükümleri uyarınca
sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin
belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu'na ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulmasına,
- Tahsisli ve bedelli sermaye artırım süreci ile ihraç edilecek payların İşbu Karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde
satılmasını teminen Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına ve bu kapsamda ilgili Aracı Kurum ile
sözleşme akdedilmesine,

- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin nihai sermaye artırım tutarını
yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını
müteakiben Esas Sözleşme'nin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

- Sermaye artırımına ilişkin bu kararın ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim
Kurulu Raporu'nun Şirketimizin bağlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmesi ile Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına;
- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına
ilişkin raporun hazırlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,

- Yukarıdaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve bu kapsamda SPK, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer
belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz
konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmülüne; ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirketimizin
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda
yapılacak tüm işlemlerde Şirketimizi herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil etmek üzere Genel
Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
oy birliği 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.

