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

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Ali ALTINIŞIK'a ait  200 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine 
aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 1.000.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ve ayrıca, 
Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş.  nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana sermayesinin  %13.34'üne isabet eden ve 
ilmühabere bağlanmış toplam 667.000.- adet hissesini beheri (1) TL   satış bedeli ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 
9.667.200.- TL'sı, bedel ile devir edilmesi,

  

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Ergün CANLI'ya ait 200 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine 
aynı şirket nezdinde sahibi bulunduğu 800.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri  9.- TL  satış bedeli ve ayrıca, 
Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana sermayesinin %13.33'üne  isabet eden ve 
ilmühabere bağlanmış toplam 666.500.- adet hissesini beheri (1) TL satış bedeli  ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 
7.866,700.- TL'sı, bedel ile devir edilmesi,

  

Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Global Art Sanat ve Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye ait ait 200 adet (A) Grubu 
İmtiyazlı hissesini beheri (1) TL ve yine aynı  şirket nezdinde sahibi bulunduğu 280.000.- adet (B) Grubu halka açık 
hissesini beheri  9.- TL  satış bedeli ve ayrıca, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz ve Dağ. A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu, şirket ana 
sermayesinin %13.33'üne  isabet eden ve ilmühabere bağlanmış toplam 666.500.- adet hissesini beheri (1) TL satış bedeli 
ile, Sn. Ömer ÜNSALAN'a toplam 3.186.700.- TL'sı, bedel ile devir edilmesi,

  

Şirketimiz Cosmos Yatırım  Holding A.Ş.'nin Global Art Sanat ve Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye  ait nezdinde sahibi 
bulunduğu 520.000.- adet (B) Grubu halka açık hissesini beheri 9.- TL satış bedeli ile, Sn. Özgür KAYA'ya toplam 4.680.000.
- TL'sı , bedel ile devir edilmesi konusunda, taraflar arasında bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir 
işlemleri, 01.08.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
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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.


