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KONU : Haber düzeltme Hk.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’ NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
Haber düzeltme hk.
Bugün bazı basın yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Şirketimiz hakkında almış
olduğu Kararlar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun)'nun 47/A-3 maddesinde de
tanımlandığı üzere, hisselerimizin değerini etkileyebilecek gerçeği yansıtmayan haber ve
yorumlara yer verildiği gözlemlenmiştir. SPK'nın söz konusu asılsız haberleri yapan ve yayanlar ile
ilgili olarak, Kanun'un 47'nci maddesi kapsamında gerekli yasal incelemeyi hassasiyetle yapacağını
umuyoruz. Yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini teminen söz konusu gerçeği yansıtmayan haber ve
yorumların düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış olup, konu ile ilgili açıklamalarımız aşağıda yer
almaktadır. Buna göre;
1- Şirketimiz, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.'nin semayesinin %99,99'una sahip olup, hisselerin
mülkiyeti ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık kesinlikle söz konusu değildir.
2- Şirketimizin Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ile birleşmesi işleminin, Rekabet Kurulu'nun
geçtiğimiz yıl vermiş olduğu "şartlı onay" ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Zira, Rekabet
Kurulu'nun mezkur Kararında şart olarak belirtilen hususların hisselerin mülkiyeti ve hissedarlık yapısı
ile ilgisi bulunmamaktadır.
3- Ayrıca, Rekabet Kurulu'nun mezkur Kararında yer alan şartların tamamının yürütmesi Şirketimiz
lehine durdurulmuş olup, sürecin sonuçlanması beklenmektedir.
4- Diğer taraftan, Şirketimizin SPK Kararında eleştiri konusu yapılan uygulamalarının, Sermaye
Piyasası Mevzuatına, SPK'nın tebliğ, duyuru ve ilke kararlarına uygun olduğu düşünülmekte olup;
Şirketimiz, SPK nezdinde girişimlerde bulunmak dahil, her türlü yasal haklarını kullanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
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