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İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’ NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum

Sabah Gazetesi'nin 5 Nisan 2008 tarihli nüshasında; bağlı ortaklığımız Bağımsız Gazeteciler
Yayıncılık A.Ş.'de yapılacak ve Şirketimizin de iştirak edeceği sermaye artırımı hakkında yanlış ve
yanıltıcı bir haber yer almıştır.
Daha önce, gerek İMKB'ye iletilen "özel durum" açıklama formlarımız vasıtasıyla; gerekse de
periyodik olarak kamuya açıkladığımız mali tablo dipnotlarımızda yer aldığı şekliyle, muhtelif
tarihlerde, kamuya açıklandığı üzere; "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 satın alınması ve Bağımsız Gazetecilik'in finansal
yapısının iyileştirilmesi ile ilgili finansman, Şirketimiz sermayesinin 78.000.000,-YTL'den,
100.000.000,-YTL'ye artırılmasında, artırılan sermayeyi temsil eden payların primli olarak Deutsche
Bank AG'ye tahsis edilmesi ile oluşan yaklaşık 104.000.000,-YTL'lik fondan sağlanmaktadır.
Periyodik olarak kamuya açıkladığımız mali tablo ve dipnotlarımız incelendiği takdirde, bu bilgilere
kolaylıkla ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
Kaldı ki, Bağımsız Gazetecilik'te yapılacak sermaye artırımına iştirak etmeyi planlamakta olduğumuz
ve sermaye artırımı ile sağlanan kaynağın Bağımsız Gazetecilik'in finansal yapısının
güçlendirilmesinde kullanılacağı bilgisi, 19 Mart 2008 tarihli İMKB Bildirimimiz ile de daha önce
kamuya açıklanmış olup, yeni bir gelişme değildir.
Bu itibarla, haberde aktarıldığı gibi, ne küçük yatırımcılarımızın bu süreçte mağdur edilmesi; ne de
hâkim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'den konu ile ilgili herhangi bir borç alınması söz konusu
değildir. Ayrıca, söz konusu satın alma işleminin, medya sektöründe sahip olduğumuz bilgi birikimi,
tecrübe ve yönetim kabiliyetleri ile birlikte, sahip olduğumuz "isim" ve "imtiyaz hakları" varlığımızın
çeşitlenmesini de sağlaması nedeniyle, iş modelimize son derece uygun olduğu ve Şirketimiz piyasa
değerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Şirketimiz sermayesinin %41,39'u halka açıktır. Ancak mali tablo dipnotlarımızda da sürekli olarak
açıkladığımız üzere, sermayemizin %69,77'si hâkim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye; %22'si
ise Deutsche Bank AG'ye aittir. Dolayısıyla, haberde yer aldığı gibi sermayemizin %41'i değil, diğer
ortaklar hariç, %7,71'i küçük yatırımcılarımızın elinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yasal haklarımızın saklı olduğunu ayrıca hatırlatmak isteriz.
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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