KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi

Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ?

Hayır

İlgili Şirketler

GSRAY

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.03.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

108.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

21.645.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Mevcut
Sermaye (
TL)

Rüçhan Hakkı
Kullanım Tutarı (
TL)

A Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREGSAR00010

5.411.250

21.588.750

398,96049

B Grubu, GSRAY,
TRAGSRAY91X9

16.233.750

64.766.250

398,96049

Pay Grup Bilgileri

TOPLAM

Rüçhan Hakkı
Rüçhan Hakkı
Kullanım Oranı ( Kullandırma Fiyatı
%)
(TL)

Verilecek
Menkul
Grubu

Verilecek Menkul
Kıymet

Nevi

1

A Grubu

A Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREGSAR00010

Nâma

1

B Grubu

B Grubu, GSRAY,
TRAGSRAY91X9

Hamiline

Rüçhan
ISIN
Kodu

Kullanılmayan
Rüçhan Hakkı
Tutarı (TL)

İptal Edilen
Pay Tutarı (
TL)

Mevcut Sermaye (

Rüçhan Hakkı Kullanım

Rüçhan Hakkı Kullanım

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı

İptal Edilen Pay Tutarı

TL)

Tutarı (TL)

Oranı (%)

Tutarı (TL)

(TL)

21.645.000

86.355.000,000

398,96049

Satılamayan Payların Taahhüdüne
İlişkin Açıklama

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, 07.03.2017 tarih ve 14 sayılı satın alma taahhüdü kapsamındadır.

Para Birimi

TRY

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz yönetim kurulu, bugün yapılan toplantısında gündem ile ilgili konuları müzakere etmiş ve yapılan müzakereler
sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

Buna göre;

Şirketimizin finansal yapısının düzeltilerek güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı
büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması, bu kapsamda olmak üzere yasal gereklerin ifası amacıyla çeşitli
adımlar atılması gerektiğini değerlendirilmiş ve yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında:

1. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, ana sözleşmemizin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden,
108.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile, 21.645.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayemizin,
tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %398,96 oranında arttırılarak 108.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Arttırılan 21.588.750 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 64.766.250
Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

4. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin (7) Numaralı maddesi tahtında Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların
yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk
Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

5. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada
işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

6. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının(rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yine pay alma hakkı kullanım süresinin 15(
onbeş)gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım
süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden
düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

8. Süresi içerisinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, hakim hissedarımız Galatasaray Spor
Kulübü Derneğinin, 07.03.2017 tarih ve 14 sayılı satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip
eden 3(üç)iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek
koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,

9. İşbu sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve
kuruluşlara başvurulmasına, Kurul iznini müteakip diğer tüm iş ve işlemlerin ikmaline, sermaye artışı ile ilgili her türlü iş ve
işlemin ifasına,

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.

