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İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 2008/42 sayılı Haftalık Bülteni vasıtasıyla, öğrendiğimiz ve
şirketimize değil, kişilere yönelik suç duyurusu kapsamındaki sürecin muhataplarınca takip edileceği
kuşkusuzdur.
Bu neticeye varılmasına neden olan SPK gerekçesi, yurtdışından ithal edilen kağıtların pahalı olduğu
varsayımıdır. Ancak tek taraflı bu varsayımı doğrulayabilecek müşahhas veriler hiç bulunmadıktan
başka, şirketimizin yaptığı tüm işlemler emsallerine, piyasa koşullarına, yurtiçi ve yurtdışındaki
rayiçlere ve hasılı her yönüyle, ticarete ve ticari ahlaka uygun olup, tenkit konusu olabilecek hiç bir
uygulamamız mevcut değildir. Ayrıca bu husus defalarca ve gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna
açıklanmıştır.
Şirketimiz hesap ve işlemleri, başta SPK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının sürekli denetim ve
gözetimi altındadır. Aynı zamanda sürekli bağımsız denetime de tabi olan Şirketimize ait finansal
tablolar ve dipnotları ile ayrıca faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve şeffaf
bir şekilde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimiz ile ilgili ve hisse fiyatına etki edebilecek her türlü
gelişme Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve titiz bir şekilde en kısa sürede Başkanlığınıza
bildirilmektedir. Şirketimiz Ülkemizin en karlı ve en iyi yönetilen yazılı basın kuruluşları arasındadır.
Konu ile ilgili yasal haklarımız saklı olup; süreç tarafımızca da takip edilerek gelişmeler süresi
içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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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