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Açıklanacak Özel Durum

Şirketimiz, “Vatan Gazetesi”nin isim ve imtiyaz hakkına sahip Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.
(Bağımsız Gazetecilik)’nin sermayesinin %40,16'sını temsil eden paylar ile aktifinin tamamına yakını
Bağımsız Gazetecilik'e iştirakinden oluşan ve Bağımsız Gazetecilik sermayesinde %59,84 oranında
paya sahip Kemer Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. (Kemer Yayıncılık)’nin sermayesini temsil eden
payların tamamını her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle toplam 18.000.000,-Usd
bedel ile iktisap etmiş bulunmaktadır.
Şirketimiz, tedarik, baskı, içerik üretimi, reklam satışı, dağıtım ve tahsilât gibi, medya sektörünün
önemli lojistik alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve yönetim kabiliyetlerinden, Vatan
Gazetesi’ni daha etkin ve verimli bir şekilde yararlandırmak suretiyle, Vatan Gazetesi’nin operasyonel
ve finansal performansını en üst seviyeye ulaşması için gayret gösterecektir. Bu yönde yapılacak
çalışmaların, Vatan Gazetesi’nin ve Şirketimizin piyasa değerini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu
çerçevede, Rekabet Kurulu’nun konuya ilişkin olarak almış olduğu Karar’ın satın alma sürecine ve
hazırlanan Değerleme Raporu’na herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Zira hisse devir
işlemini takip eden iki yıl sonunda da, şartlar oluştuğu ve aksine bir yargı kararı olmadığı takdirde,
Vatan Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı, bu hakkı elde etme maliyetimizin üzerine katlanmış
olacağımız finansman maliyeti ve “Vatan Markası”na sağlamış olacağımız katma değer ile birlikte
pirimli olarak satışa konu edilebilecektir.
Diğer taraftan, Rekabet Kurulu Kararı’nda bahsi geçen “batan teşebbüs” kavramı Rekabet Hukuku
Literatüründe geçerli bir kavram olup; genellikle finansal zorluk içerisinde bulunan şirketler için yaygın
olarak kullanılan teknik bir terimdir. Bağımsız Gazetecilik ve Kemer Yayıncılık hisselerinin Şirketimiz
tarafından iktisap edilmesiyle bu yönde oluşabilecek riskler de ortadan kalkmaktadır. Şirketimiz,
önümüzdeki dönemde, Bağımsız Gazetecilik’te yapılacak sermaye artırımına iştirak etmeyi
planlamakta olup; sermaye artırımı ile sağlanan kaynak Bağımsız Gazetecilik’in finansal yapısının
güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

Bağımsız Gazetecilik ve Kemer Yayıncılık hisselerinin iktisap edilmesi sonucunda adı geçen
Şirketlerin mali tabloları ilk kez 01.01.2008-31.03.2008 ara hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak
ve kamuya açıklanacak konsolide mali tablolarımızda yer alacaktır. Gelir tabloları ise iktisap tarihinden
itibaren mali tablolarımızda yer alacaktır. Bu konudaki çalışmalara, “İşletme Birleşmeleri” başlığını
taşıyan 3 no’lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) kapsamında başlanmış olup;
gerekli çalışma yapılarak, oluşan tutarlar Şirketin ilgili varlık kalemlerine yansıtılacak, herhangi bir
varlıkla ilişkilendirilemeyen tutar ise “şerefiye” olarak kaydedilecek veya gelir tablosuna intikal
ettirilecektir. Diğer taraftan, Bağımsız Gazetecilik’in bağımsız denetimden geçmemiş 31.12.2007 tarihli
mali tablolarına göre geçmiş yıllar zararı yaklaşık 53,4 milyon YTL; dönem zararı ise 14,7 milyon
YTL’dir.
Bu açıklamamız, SPK’nın 17.03.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-430/4649 sayılı yazısı ve ilgili mevzuat
hükümleri dahilinde yapılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgilerin tam olarak yansıttığını bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
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