
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor 

 

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.’nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL 

olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 

tamamı nakden ve Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİ’ye tahsisli 

olmak suretiyle 7.250.000 TL artışla 37.250.000 TL’ye çıkarılacaktır.  

 

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 7.250.000 TL nominal değerli pay karşılığı 

nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine 

İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak 

şekilde belirlenecek satış fiyatı doğrultusunda, İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte başvuru 

tarihi olan 02.12.2021 tarihi itibari ile ağırlıklı ortalama fiyatı 6,16 TL’ye (*) denk gelen baz fiyat 

çerçevesinde 44.660.000 TL (*) olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 150.000 TL (*) 

olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 44.510.000 TL (*) kaynak elde edilmesi 

planlanmaktadır.  

(*) Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz 

fiyata göre değişebilecektir. 

 

Söz konusu sermaye artırımı gelirinin şirketin ana ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

ile Şirketin dolaylı ana ortağı ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak TELLİ’den bugüne kadar 

temin edilen ve şirketin ihtiyaçları için kullanılan 45.069.092,05 TL’lik borçtan mahsup edilmesi 

yoluyla kapatılmasında kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Sermaye artırımından elde edilen fondan 02.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleşen 41.228.362 

TL’lik kullanımlar aşağıdaki gibidir: 

Yeni iştirak ediniminde      8.000.000  

İştiraklerinin sermaye taahhütlerinde    18.773.000  

Finansal borçlarının geri ödemesinde      5.594.670  

Şirketin işletme sermayesi ihtiyacında      2.111.092  

İştiraklerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında      6.749.600  

Toplam (TL)    41.228.362  

 

Şirketimizin ana ortağı ile birlikte yönetim kurulu başkanından temin edilen fondan 41.228.362 

TL’nin kullanılması sonucunda kalan ve işbu karar tarihi itibarıyla banka mevduatı olarak 

değerlendirilen 3.840.730 TL’lik fonun planlanan kullanım yerleri ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

İştiraklerinin sermaye taahhütlerinde      2.227.000  

İştiraklerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında       1.613.730  

Toplam (TL)      3.840.730  

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan Burak TELLİ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Balkan AKBAŞ 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Feramus YANCI 

Yönetim Kurulu Üyesi  

Murat KAYA  

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi  
Turan KAYA 

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi  


