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: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca
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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’ NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
Şirketimiz Yönetim Kurulu;
1- 150.000.000,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 78.000.000,-YTL olan çıkarılmış
sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %28,2051 oranında artırılarak 100.000.000,YTL’ye çıkarılmasına,
2- Esas Sözleşmemizin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinde Yönetim
Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde; sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarının tamamen kısıtlanmasına,
3- Artırılan 22.000.000,-YTL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1,-YTL nominal değerli 22.000.000
adet payın tamamının Deutsche Bank AG’ye, beher pay 4,0,-Usd bedel üzerinden tahsis
edilmesine,
4- Tahsis işleminin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Toptan Satışlar Pazarı’nda
gerçekleştirilmesine,
5- Tahsis işleminde sağlanacak fonun kayıtlara alınmasında işlem günündeki T.C. Merkez Bankası
döviz alış kurunun dikkate alınmasına,
6- İhraç edilecek payların, kar oluşması halinde, ilk kez 2007 yılı karından yararlandırılmasına,
7- İşbu Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği’nin 7’nci
maddesi hükümleri doğrultusunda Ticaret Siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmesine; ayrıca günlük
yayın yapan 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine,
oy birliği ile karar vermiştir. Bu işlem neticesinde hakim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin
Şirketimiz sermayesindeki payı azalarak %69,77’ye inecek; Deutsche Bank AG’nin payı ise %22,00
olacaktır.
Yönetim Kurulumuz ayrıca, Deutsche Bank AG’ye yapılacak sermaye tahsisi ve ortaklık anlaşması ile
eş zamanlı olarak gerçekleştirilmek üzere;
1- Vatan Gazetesinin isim ve imtiyaz hakkına sahip Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.’nin
sermayesinin %40,16’sını temsil eden payların, “DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri
A.Ş.” tarafından hazırlanan “Değerleme Raporu” dikkate alınarak ve yapılan pazarlıklar
neticesinde, hisse devirlerine ilişkin her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi koşuluyla,
7.228.125,-USD bedel karşılığında satın alınmasına,

2- Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.’nin sermayesinde %59,84 oranında paya sahip Kemer
Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’nin, aktifinin tamamına yakınının Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık
A.Ş.’ye olan iştirakinden oluştuğu dikkate alınarak; sermayesini temsil eden payların tamamının,
“DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.” tarafından hazırlanan “Değerleme Raporu”
kapsamında ve yapılan pazarlıklar neticesinde, hisse devirlerine ilişkin her türlü yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla, toplam 10.771.875,-USD bedel karşılığında satın
alınmasına,
3- Satın alma bedelinin ödenmesi ve hisselerin devir edilmesi işlemlerinin Rekabet Kurumu’ndan
gerekli iznin alınmasını takiben tamamlanmasına,
4- Hisse devir bedellerinin hesaplanmasında işlem günündeki T.C. Merkez Bankası döviz kurlarının
dikkate alınmasına,
oy birliği ile karar vermiştir.
Her iki işlemde birlikte Rekabet Kurumunun iznine tabi olup; söz konusu onayların alınmasını takiben;
Sermaye Piyasası Kurulunun kayda alma başvurumuzu onaylaması ve sermaye artırımının
tamamlanması ile süreç sonuçlandırılmış olacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
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