KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
SPK'nun 19.07.2018 tarihli kararı uyarınca şirketimize uygulanan idari para cezaları hk.da

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

31.07.2017

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2018 tarihli toplantısında Şirketimize, III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. maddesi uyarınca
Şirket'in kısa vadeli finansal borç oranının 31.12.2016 tarihi itibariyle yasal sınırı aşması ve 31.12.2017 tarihi itibariyle de söz konusu aşımın devam etmesi nedeniyle 52.098 TL., II15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve Özel Durumlar Rehberi'nin 5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler başlıklı
bölümünün 8. Maddesi uyarınca, Şirket'in 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansman sözleşmeleri hakkında sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması
yapılmaması nedeniyle 50.721 TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca anılan karar ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine
söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile
bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği ve idari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların
oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri hususu da
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Haftalık Bülteni ile ilan edilmiştir.

İşbu KAP açıklaması tarihi itibarıyla Şirketimizin finansal borcu bulunmamaktadır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur

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.

