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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin 
Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin Denetim Komitesi Raporu ekte bulunmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun 
Kullanımına İlişkin Rapor



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

 

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA 

İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU 

 

Raporun amacı  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’ncü maddesi gereğince, 

payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye 

artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; 

Kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarının, içeren ilk iki finansal tabloların 

ilanını takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve 

Şirket’in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur. 

Şirketimizin 01.01.2019-31.03.2019 Ara Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve 

Dipnotları, 09.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiştir.  

İşbu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19/11/2018 

tarih ve 2018/51 sayılı kararının ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda 

belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirmesi amacıyla, yukarıda 

belirtilen Tebliğ hükmü uyarınca öngörülen süre içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 

tarafından hazırlanmıştır. 

Şirketin Rapora Konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir; 

Sermaye Artırım Öncesi Ödenmiş Sermayesi : 552.000.000 TL 

Sermaye Artırım Tutarı (Tamamı Nakden)  :   40.000.000 TL 

Sermaye Artırım Sonrası Ödenmiş Sermayesi : 592.000.000 TL 

 

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması: 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.11.2018 tarih ve 2018/50 sayılı kararı çerçevesinde 

552.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000 

TL (%7,24 oranında bedelli) artırılarak 592.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin işlemler 

03.01.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 

592.000.000 TL olduğunu gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin, “Sermaye Artırımı” başlıklı 

6. maddesinin yeni hali 15.01.2019 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 

21.01.2019 tarih ve 9749 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

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 sermayesi, tamamı 

nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL (KırkmilyonTürkLirası) (%7,24 

oranında) artırılarak 592.000.000 TL’na (BeşyüzdoksanikimilyonTürkLirası) çıkarılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların 

kullanımına ilişkin yapılacak açıklamaları düzenleyen 33. maddesi uyarınca, payları borsada 

işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye 

artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor 

hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç 



belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya 

açıklanması zorunludur.  

Tebliğ’in yukarıda belirtilen emredici hükmü uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 

hazırlanan Rapor, Yönetim Kurulu’nun 19/11/2018 tarih ve 2018/51 sayılı kararı ile kabul 

edilmiş ve aynı tarih itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiştir.  

İlgili Rapor uyarınca, sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini fon tutarının %75’ini 

oluşturan 29.866.500 TL’lik kısım ile Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesinin 

planlanlandığı ve elde edilecek fon tutarının kalan bölümünin ise, Şirketimizin finansman 

maliyetlerinin azaltılması ve faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ile teminat yapısı ve 

nakit akışının güçlendirilmesi amaçlarıyla değerlendirileceği belirtilmiştir.  

Sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasını müteakiben, sermaye artırımı sonucunda elde 

edilen fon tutarının 24.890.720 TL’lik bölümü ile Şirketimizin işletme sermayesi açısından 

önem taşıyan tedarikçi ödemeleri yapılmış, ayrıca 12.835.617,23 TL tutarı ise Şirketimizin 

finansman maliyetlerinin azaltılması ve faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ile teminat 

yapısı ve nakit akışının güçlendirilmesi amaçlarıyla borç ödemelerinin gerçekleştirilmesi 

amacıyla değerlendirilmiş olup, 178.000 TL’lik tutar ise Şirketimiz tarafından sermaye artırım 

sürecindeki masrafların ödenmesinde kullanılmıştır.  

Bu kapsamda, sermaye artırım tutarının Şirketimiz hesaplarına intikal etmiş olduğu 16.01.2019 

tarihinden itibaren, 01.01.2019-31.03.2019 ara hesap dönemi içerisinde toplam 37.904.337,23 

TL’lik bölümü kullanılmıştır.  

Kamuoyu ve Yatırımcıların Bilgisine sunulur. 

22.05.2019 

Saygılarımızla, 

 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 

Alaattin AYKAÇ 

 

 

 

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

Orhan KIRCA 

 


