KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Dava Süreçlerimize İlşkin Özet Bilgi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

05.03.2018,14.03.2018,02.05.2018,21.06.2018,21.11.2018

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun Dikkatine
21.11.2018 tarihinde Kap'ta yayınlamış olduğumuz bilgilendirme ile ilgili tarafımıza olumlu gelişen durumu yayınlama
g e r e ğ i
d u y u l m u ş t u r
.
07.03.2018 tarihinde Marka Yatırım Holding A.Ş. bünyesine katılan Lider Adana seyahat turizm akaryakıt inşaat gıda
teks.san ve tic.a.ş Ünvanlı şirket aleyhine; şirketin satın alınma sürecinde yapılan hiçbir sözleşmede yer almayan, şirketin
ticari kayıtlarında bulunmayan, şirketin eski yetkilileri tarafından kötü niyetle geriye dönük olarak düzenlenerek tedavüle
çıkarılan bir kambiyo senedine istinaden 20.04.2018 tarihinde icra takibi başlatılmış idi.
Kötü niyetle geriye dönük düzenlenerek tedavüle çıkarılan, icra takibine konu edilen ve tüm araçların bağlanmasına neden
olan 2.700,000 Euro bedelli kambiyo takibine karşı, 27.04.2018 tarihinde ikame edilen takibin iptali davası her ne kadar
yerel mahkemece reddedilmiş ise de, istinaf mahkemesi söz konusu yerel mahkeme kararını (Yargıtay yolu açık olmak
üzere)
ortadan
kaldırmış
bulunmaktadır.
(
Dosya
no
:
2018/2460
K a r a r
n
2 0 1 8 / 2 5 4 3
)
İstinaf mahkemesi tarafımızca ileri sürülen tüm istinaf nedenlerini haklı bulmuş olup, dosyaya ilişkin detaylar gerekçeli
kararda mevcuttur.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
S a y g ı l a r ı m ı z l a

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.

