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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

Şirketimizin 02.04.2020 tarihinde  gerçekleştirilen ve 28.04.2020 tarihinde tescil edilen 2019 yılı Olağan Genel  Kurul 
toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000,00-TL'ye 
yükseltilmesine ve 2019 yılı karının 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının ortaklarımıza bedelsiz pay şeklinde 1.temettü 
olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

  

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca;

  

1-        Şirketimizin 1.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
Şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 124.608.000,00-TL bedelsiz artırılmak sureti ile 554.699.850,00-TL'ye 
çıkarılmasına,

  

2-               Bedelsiz artırılan 124.608.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına ve 
bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 124.608.000-adet pay ihraç edilmesine,

  

3-            Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu 
paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

  

4-               Sermaye  artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen"  nitelikte, (B) Grubu payların "
borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

  

Özel Durum Açıklaması (Genel)



5-        Sermayeye ilave edilecek 124.608.000,00-TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

  

6-               Kar  payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin  alınması amacı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

  

7-        Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve 
işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy ile Şirketin Mali İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına,

  

8-        İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,

  

Karar verilmiştir.

  

Saygılarımızla,

  

    

  

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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.


