ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ticaret Ünvanı: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Adresi: Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İstanbul
Telefon No: 0 (212) 227 55 55
Faks No: 0 (212) 227 23 28
Yatırımcı İlişkileri Birimi Telefon/Faks No: 0 (212) 227 55 55 - 0 (212) 227 23 28
E-posta adresi: investor@mlpcare.com
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Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA,
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 5 Şubat 2018 tarihli KAP duyurusu ile Şirket'in halka
arzdan elde edeceği gelirin 600 milyon TL'nin altında kalması halinde; eksik kalan miktarı karşılayacak
tutarda, talep toplama süreci sonrasında belirlenecek nihai halka arz fiyatından sermaye artışı
yapılmasına, söz konusu sermaye artışının Şirket'in mevcut pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V.,
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., İzzet
Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'ya sahip oldukları paylar oranında tahsisli
olarak yapılmasına, söz konusu sermaye artışının, nihai halka arz fiyatının 7 Şubat 2018 tarihinde
kamuya açıklanmasının ardından ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye
başlamasından önce tamamlanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklanmıştı.
Bu kapsamda, talep toplama 6 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmış olup, nihai halka arz fiyatı olarak
19,00 TL belirlenmiş ve Şirket'in halka arz kapsamında elde edeceği brüt gelir 475.000.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirket, ekte yer alan 7 Şubat 2018 tarih ve 2018/12 sayılı yönetim kurulu kararıyla,
halka arz kapsamında ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylara ek olarak, toplamda
6.578.948-TL nominal değerli 6.578.948 adet B grubu payın Şirket'in mevcut pay sahiplerine payları
oranında tahsis edilmesine ve bu kapsamda tahsisli sermaye artırımının onaylanması için (ihraç
belgesinin onaylanması da dahil) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin
yapılmasına karar vermiştir.
Halka arz ve söz konusu tahsisli sermaye artırımı sonrasında Şirket'in hissedarlık yapısı ekteki tabloda
yer almaktadır.

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.
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