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Açıklanacak Özel Durum
Sabah Gazetesi’nin 5 Nisan 2008 tarihli önceki nüshasında; bağlı ortaklığımız Bağımsız Gazeteciler
Yayıncılık A.Ş. hakkında yanlış ve yanıltıcı bir haber yer almış; adı geçen Gazete'nin söz konusu
yanlış ve yanıltıcı haberi 7 Nisan 2008 tarihli İMKB Bildirimimiz ile düzeltilmiş ve yatırımcılarımızın
doğru bilgilendirilmesi temin edilmiştir. Aynı Gazete'nin 9 Mayıs 2008 tarihli bugünkü nüshasında da,
konu ile ilgili yanıltıcı, yanlış ve maksatlı haberlerin sürdüğünü gözlemlemekteyiz. Söz konusu yanlış
haberde ifade edildiği üzere; hiçbir açıklamamızda Vatan Gazetesi'nin karlı gösterilmesi gibi bir
yaklaşımımız olmamıştır. Diğer taraftan Şirketimize ait herhangi bir matbaa da bulunmamaktadır. Bu
bilgilere, kamuya yaptığımız açıklamalar ve mali tablo ile dipnotlarından ulaşılması son derece kolay
olmasına rağmen, adı geçen Gazete ısrarla bunu göz ardı ederek yayınlarına devam etmektedir. Diğer
taraftan Şirketimiz, 2007 hesap dönemine ait net dağıtılabilir karının %62'sini (5 milyon YTL), Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre bir zorunluluğu bulunmamasına rağmen, dağıtma kararı
almıştır. Son olarak, bazı basın yayın organlarının, son günlerde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nu
ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nı yönlendirmeye çalışan haberlerini de üzüntü ile takip
ettiğimiz ifade etmek istiyoruz. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, bu süreçte her aşamada kamuoyu
zamanında ve doğru bilgilendirilmiş; SPK ve İMKB tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge en
kısa sürede iletilmiştir.
Bu vesile ile, Şirketimiz ve iştiraklerimizin değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz
bilgi veren; haber yayan; yorum yapan kişilerle ilgili, idari ve yasal takip hakkımızı saklı tuttuğumuzu bir
kez daha belirtmek 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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