TARİH :10/04/2008
SAYI :2008/06
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
ORTAKLIĞIN ÜNVANI
ADRESİ
TELEFON/FAX NO
KONU

: Doğan Gazetecilik A.Ş.
: Doğan Medya Center Bağcılar 34204 - İstanbul
: 0 212 5056111/ 0 212 5056378
: Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’ NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas
Sözleşmemizin ilgili maddeleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kar dağıtım politikası” kapsamında
kar dağıtımı yapmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde; SPKr.’nun Seri:XI, No:25 sayılı
Tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na göre
konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında “Konsolide Net Dönem Karı” 8.833.100,-YTL’dir. Bu
tutardan TTK’nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken “I. Tertip Yasal Yedek Akçe”
tutarı olan 503.826,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kar dağıtım
kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 275.694,YTL tutarındaki net dönem karlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 500.000,-YTL
tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı 8.553.580,-YTL olarak
hesaplanmaktadır.
Söz konusu tutarın %20’si, çıkarılmış sermayemizin %5’inin altında kalmakla ve SPK düzenlemeleri
kapsamında kar dağıtım zorunluluğumuz bulunmamakla birlikte; Yönetim Kurulumuz
8.553.580,-YTL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının %53,3218’inin ortaklarımıza bedelsiz hisse
verilmek suretiyle dağıtılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Solo mali tablolarımızda yer alan “net dönem karı” ise 10.111.181,-YTL olup; bu tutardan, geçmiş
yıllar zararı düşüldükten ve TTK’nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca “I. Tertip Yasal Yedek Akçe”
ayrıldıktan sonra kalan tutar 9.572.699,-YTL olarak hesaplanmaktadır.
SPKr.’nun 08.02.2007 tarih ve 4/138 sayılı İlke Kararı uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Tablomuz
ekte yer almaktadır.

Biçimlendirilmiş: İki Yana
Yasla

Diğer taraftan, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Pricewaterhouse Coopers)
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin uygun görüşü
doğrultusunda 2008 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak
seçilmesine ve bu hususun 2007 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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.
Saygılarımızla,
DOĞAN GAZETECİLİK
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Asil Alptekin
Mali İşler Grup Başkanı Mali İşler Direktörü
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