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A. Raporun Amacl:
Bu rapor, sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 saylIl Pay Tebliğı Madde 33'te ifade edilen;

"PayIarl borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli seı.maye
artırımlarlnda, Sermaye artlrımindan elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına
iliŞkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, paylaı-ı
borsada iŞlem gören halka açık ortakIıklarln ise sermaye artırlmlnln tamamlanmasından itibaren
kamuya aÇıklanan Ve yapllan sermaye artlrımlnın sonuçlar|nl içeren ilk iki fjnansal tablolarının
ılanlnl takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlamasl ve söz konusu raporu ortakiığın internet
sitesjnde Ve KAP'ta yayımlaması zorunIudur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden
sorumlu komite tarafından yerine getirilir." Hükmü uyarlnca 30 Haziran 2O2O tarihi itibarlyla
hazIrIa nmüştlr.

B. Bedelli sermaye Artırımının Gerekçesi:
Şirketimiz, portföyünde yer alan başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere,
devam eden inŞaat faaliyetlerine istinaden oluşacak finansal ihtiyaçtarın ve işletme sermayesı
harcamalarünIn finansmanı açısından, Şirketimizin nakit ihtiyaclnln artacağl Vapllan
projeksiyon la rda görülmüştür. Şirketimiz oluşacak bu nakit ihtiyacınln bir klsmlnl bedelli seı-lıa yle
artlrlml ile karşılamayı, özkaynaklartnü Ve sermayesini büyütmeyi hedefIemiştir. Bu amaçla
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalmak kaydıyla,
230.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesini o/o10O bedeIli artlrarak 460.0O0.00O,- TL'ye
çıkarmaya karar Vermiş ve bu kararına ilişkin gerekçeleri içeren Bedelli Sermaye Artırımından Elde
Edilecek Fonun Kullanımına ilışkin Raporunu 9 Nisan 2O2O tarihinde kamuyu aydlnlatma
platformunda açlklamlştlr.

c.

Bedeıli sermaye Artırlm|ndan Elde Ediıen Fonun Kullanlm Yerleri:

sermaye artırlmlndan elde edilen 262.246.359,39 TL tutarlndaki fonun 30 Haziran 2020
tarihi itibarıyla 21.451.170,01 TL tutarındaki kısmı kullanılmış olup kullanım yerleri ve tutarları
aşağıdaki gibidir:
FON KULLANlM TABLOSU
Fon kullanım yeri
IUFM Proje Ödemeleri

Fon Kullanlm Tutarl
|7.782.207 ,I5 t

Kredi FajzlAnapara odemeleri

6.708.365,59 n

İşletme Sermayesi Harcamaları

2.B7o.255,96

Vaklf GYo ve obaköy Adi ort. Iş
AVansl odeme|eri
Cubes Proje Ödemeleri

Ödemeler Toplamı

İ,

130.323,36 ğ
20.o77 ,95 t,

2L.45t.t7o|or. ı,

sermaye artlrlmıncjan elde edilen fon, kurulun ilgilı d Üzen lemelerinde tanlmlanan ilişkili
taraflara olan Ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya
tamamen ödenmesinde kuIlanılmamış olup, kalan tutarln da bu amaçla kullanllması
pianlanmamaktadır,

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128,1 sayllü Pay Tebliği Madde 33 uyarınca serrnaye
artırlmından elde edilen fonun hangi amaç|arla kullanıldığına ilirkin olarak hazırlanan raporumuzLj
yönetim ku ru lu na sunarlz.
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