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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 24.07.2017 - 22.09.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yer alan Özel Durum Açıklamalarımız vasıtasıyla; sermayesinde %
100 oranında pay sahibi  olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hurriyet Invest  B.V.'nin, 
sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd. ("TME")'nin ve/veya TME'nin 
doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen veya 
kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara stratejik  ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar 
verildiği kamuya duyurulmuştu.

 

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler neticesinde, gelinen bu aşamada; TME'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim
Pronto Media Holding Yönetim Kurulu'nun 22.11.2017 tarihli (bugün) Kararı ile; faaliyet gösterilen pazarlardaki rekabetin 
yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede  olmaması nedenleriyle bünyesinde faaliyet gösteren dijital 
platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği öğrenilmiştir.

 

        

En son kamuya açıklanan 30.09.2017 tarihi itibariyle sona eren ara hesap  dönemine ait konsolide Finansal Durum 
Tablosu'nda yer alan 188 milyon Türk Lirası tutarındaki "Maddi Olmayan Duran Varlıklar"ın ve konsolide Kar veya Zarar 
Tablosunda "Yatırım Faaliyetlerinden Giderler"de yer alan 104 milyon Türk  Lirası tutarındaki "Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı"nın önemli bir kısmı, durdurulmasına karar verilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Yine aynı Tablo'ya göre TME'nin 36 milyon TL tutarındaki finansal borçları da Şirketimiz garantisi altındadır. Söz konusu 
faaliyetlerin  durdurulması neticesinde konsolide finansal tablolarımıza ilave değer düşüklüğü  giderleri yansıyacak 
olmakla birlikte, bu durumun diğer yandan gerek işletme  sermayesi ihtiyacını azaltacak, gerekse de bu faaliyetler 
nedeniyle  oluşabilecek zararları önleyecek olması nedenleriyle, önümüzdeki dönemlerde  Şirketimiz'in faaliyet 
sonuçlarına olumlu etkisi olması beklenmektedir. Söz  konusu faaliyetlerin durdurulmasının, finansal tablolarımız 

Özel Durum Açıklaması (Genel)



üzerindeki kesin  etkileri hakkında bilgiler, durdurulan faaliyetlerden kaynaklı "yabancı  para çevrim farkları"nın 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili konular da dahil olmak üzere, bundan sonra kamuya açıklanacak ilk finansal rapor ve ilgili 
dipnotlarında yer alacaktır.

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.


