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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün Sabah Gazetesi'nde, Şirketimiz'in, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi (Hadımköy)'ndeki gayrimenkulünün ("Arsa") 2012 
yılında gerçekleştirilmiş olan satışı ile ilgili  olarak, söz konusu Arsa'nın "yarı fiyatına" satıldığına ilişkin  gerçeği 
yansıtmayan bir habere yer verilmiştir.

Arsa'nın yarı fiyatına satıldığına ilişkin haber/iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine söz konusu Arsa, Lisanslı 
bir Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile tespit edilen rayiç değerin yaklaşık %50 
üzerinde bir bedel ile satılmıştır.

Tamamen 3'üncü kişilerin beyanına dayanılarak ve herhangi bir araştırma ihtiyacı duyulmaksızın hazırlandığı anlaşılan 
söz konusu asılsız haberin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu itibarla;

1-   Söz konusu atıl durumdaki Arsa'nın, karşılıklı yapılan pazarlıklar neticesinde 50.000.000 Türk Lirası bedel ile nakden 
Feza Gazetecilik A.Ş. ("Alıcı Taraf")'ye satışına 17.10.2012 tarihinde karar verilmiş ve satış işlemi aynı tarihte Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ("KAP")  vasıtasıyla Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") yapılmak suretiyle kamuoyu ve  Borsa'da 
yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. Satış bedelinin %50'si 19.10.2012 tarihinde, kalan %50'si ise 18.12.2012 tarihinde 60 
gün içinde nakden tahsil edilmiştir.  

  

2-    Arsa'nın satışında, TTK/VUK'a göre hazırlanan solo finansal tablolarımıza göre; 29.106.211,05 Türk Lirası tutarında 
maddi duran varlık satış karı elde edilmiştir.

3-        Arsa'nın  satış amacı, 17.10.2012 tarihli KAP/ÖDA'da da belirtildiği üzere atıl  vaziyetteki Arsa'nın satışı ile 
varlıklarımızın ve kaynaklarımızın verimli olarak kullanılmasıdır.

4-    Şirketimiz'in her 3 ayda bir dönemsel olarak KAP vasıtasıyla Borsa'da kamuya açıklanmak üzere hazırlanan Finansal 
Raporları'nda, kullanılmak üzere Lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'na 
göre söz konusu Arsa'nın satışın yapıldığı tarihlerdeki rayiç değeri 33.265.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

5-    Buna göre mezkur Arsa, Değerleme Raporu ile tespit edilen değerin %50 üzerinde bir değer ile satılmıştır.
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6-        Bu  nedenle Arsa'nın yarı fiyatına satıldığına ilişkin haber/iddia kesinlikle  gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine söz 
konusu Arsa, Lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile tespit edilen rayiç 
değerin yaklaşık %50 üzerinde bir bedel ile satılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

                                

Saygılarımızla, 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.


