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KaYlth Sermaye Tavan! (TL) 100.000.000
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Para Birlmi TRY

EkAciklamalar

Sirketirmz Yonetim Kurulu 27.09.2018 tarihinde yaprms oldugu toplantrda sirketirnizin finansal yaprsirun guclendirilrnesi amaci
ile, ana sozlesmernizin 6. maddesinde verilen yetkiye istinaden 100.000.000 TL kayrth sermaye tavaru icerisinde, 43.335.930,75
TL olan odenrnis sermayesinin, tarnarrn nakden (bedelli ) karsilanmak uzere % 130,75539 orarunda 56.664.069,25 Tt artmlarak
100.000.000,00 TL'sine crkarnlrnasma,

i-ls bu sermaye artmrru nedeniyle ihrac edilecek paylar icin ortaklann yeni pay alma haklannda herhangi bir krsrtlarna
yaprlrnarnasma,

z-ls bu sermaye artrrm nedeni ile ihrac edilecek 1,00 (bir) TL nominal degerli toplamda 56.664.069,25 adet paylann hamiline
pay olarak lhrac edilmesine,



3-Yeni pay alma haklanrun (ruchan haklan) kullarurn siiresinin 15 gun olarak belirlenmesine, bu siirenin son gununun resmi
tatile rastlamasi halinde, yeni pay alma hakki kullarurn suresinin, izleyen i~giinii aksarm sona ermesine,

4-Yeni pay alma haklanrun (ruchan haklanm) kullamlmasmdan sonra kalan paylar halka acik pay olarak 3 is giinii siireyle
nominal degerden dusuk olmamak iizere BiA$'de olusacak fiyattan borsada satrlrnasma,

s-Artmlan 56.664.069,25 TL nominal degerli paylann lhraci icin gerekli yasal prosediirlerin baslatrlmasi ve izahnamenin
hamlanarak ilan edilmesine,

s-ls bu karanrmzm kapsammda T.e. Basbakanlik Sermaye Piyasasi kurulu, Borsa istanbul A.$., Merkezi Kayrt Kurulusu A.$.,
istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.$. ve T.e. Ticaret Bakanhgt ile diger turn kamu ile ozel kurum ve kuruluslar nezdinde
gerekli basvurulann yapilmasma,

Oy birligi ile karar verilrnistir.

Yukandaki aciklamalanrruzm, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun yururlukteki Ozel Durumlar Tebliginde yer alan esaslara uygun oldugunu, bu
konuda/konularda tarafrrmza ulasan bilgileri tam olarak yansrtngiru, bilgilerin defter, kayrt ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek icin gerekli turn cabalan gosterdlglmizl ve yapilan bu acrklarnalardan sorumlu oldugurnuzu beyan
ederiz.


