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İlgili Şirketler [BLCYT]

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 -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

  

Adana Ticaret Odası'na 69178 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı olan %50 - %50 oranında Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile iştirak ettiğimiz Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı Şirketin 
tür değiştirilmek suretiyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "Yarsuvat Turizm Anonim Şirketi" isimli Şirkete 
dönüştürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  

%50 oranında iştirak ettiğimiz Adi Ortaklığın tür  değiştirmesinin amacı; işletmenin tür değişimi yapıldıktan sonra 
31.12.2019 tarihine kadar Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile %50 - %50 oranında eşit hissedar olduğumuz 
Anavarza Otelcilik A.Ş. ile birleştirilmesidir. Pay sahipleri bu birleşme ile herhangi bir hak kaybına uğramamaktadır.

  

 

Bu birleşme ile;

  

·  Adi Ortaklığın  infisahi halinde Adi Ortaklık üzerinde bulunan ve Otel'in mütemmim cüzü olan demirbaşlarının 
bölünemeyecek olması ve eşit oranda paylaşımında yaşanacak sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

· Adi Ortaklık işletmemizde daha önce Otel'in demirbaş alımları için temin edilen Yatırım Teşvik Belgesi Anavarza Otelcilik 
A.Ş. unvanlı Şirketimize geçecektir. Bu teşvik belgesinde bulunan %60 oranında Kurumlar Vergisi indirimi ve %25 oranında 
yatırıma katkı payından Anavarza Otelcilik A.Ş. faydalanacaktır. 2019 yılı Vergi indirim tutarı yaklaşık 4.500.000 TL olup, bu 
tutar her yıl endekslemeye tabi olacaktır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



· Anavarza Otelcilik Şirketi nakit akımına olumlu etki yapacak ve diğer vergisel avantajlara da sahip olunacaktır.  

  

 

Bu birleşme ile hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

  

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.


