Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi

:

Yüzyıl Mah.Doğan Medya Center 34204 Bağcılar
İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

0212 505 61 11 0212 505 63 98

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su

:

0212 505 61 11 0212 505 63 98

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

20.04.2011;21.04.2011;29.04.2011;03.05.2011

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarının (milliyet.com.tr; milliyet.com; milliyetemlak.com.tr vd.)
ve bünyesinde Vatan Gazetesi'nin tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık
A.Ş.'de sahip olduğumuz hisse senetlerinin tamamının, Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık
A.Ş.'ye devrinin tamamlandığı 03.05.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur.
Aynı açıklamada;
- Devir işlemi sonrasında, DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından personelin muhtemel iş akdi feshi durumunda, Şirketimize
doğabilecek yükümlülüğün toplam yükümlülüğün %15'i ile sınırlandırıldığı,
- Diğer taraftan devir işleminde, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.'nin 02.05.2011 tarihli kapanış bilançosu itibariyle her türlü
borç/takyidat kaleminden ve her türlü alacaktan arındırılarak hisse devrini gerçekleştirmesi; ancak bunun mümkün olamaması halinde
alacaklardan karşılanamayan borç tutarlarının ilk taksitlerden mahsup edilmek üzere hisse senedi devir bedelinden tenzili hususunda
mutabık kalındığı,
hususları da yer almıştır.
Söz konusu hususlar ile ilgili olarak da mutabaktalar tamamlanmış olup; devir işlemi sonrasında, iş akdi fesihleri nedeniyle Şirketimize ait
toplam yükümlülük tutarı olarak hesaplanan 5.341.521 ,-TL ve alacaklardan karşılanamayan borç tutarı olarak hesaplanan 3.268.780,TL olmak üzere toplam 8.610.301,-TL devir bedellerinden tenzil edilmiştir. (Milliyet devir bedelinden 3.576.606,-TL ve Bağımsız
Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. devir bedelinden 5.033.695,-TL)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.

