TARİH: 02/03/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın 20.03.2000 Pazartesi günü saat 15:45'de Hürriyet Medya Towers,
Güneşli, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
               
TARİH: 10/03/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 10.03.2000 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında, 1999 yılı karından 13.341.216.345.500 TL (%36,47) kar payının
hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildiği
bildirilmiştir.
               
TARİH: 21/03/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 20.03.2000 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantısında, 1999 yılı karından 13.341.216.345.500 TL (%36,47) kar
payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu
üyeliklerine Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek,
Soner Gedik ve Vuslat Doğan Sabancı’nın seçildiği bildirilmiştir.
               
TARİH: 28/03/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 28.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu
Toplantisi’nda, 13.341.216.345.500 TL 1999 yili kar payindan, 11.600.071.560.229 TL
maddi duran varlik yeniden değerleme fonundan, 459.106.759.693 TL maliyet artiş
fonundan, 133.095.752.704 TL iştirakler emisyon priminden, 69.723.656.303 TL
iştirakler yeniden değerleme artiş fonundan, 3.708.175.571 TL iştirakler maliyet artiş
fonundan karşilanmak suretiyle toplam 25.606.922.250.000 TL (%70) bedelsiz
artirilarak 36.581.317.500.000 TL’den 62.188.239.750.000 TL’ye yükseltilmesine karar
verildiği bildirilmiştir.
               
TARİH: 29/03/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık
A.Ş.’nin çıkarılm ış
sermayesinin
36.581.317.500.000 TL’den 62.188.239.750.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak
29.03.2000 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu bildirilmiştir.
               
TARİH: 04/04/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin basinda yeralan habere ilişkin olarak
Borsa Başkanliği'nca istenen açiklamaya cevaben gönderdiği 04.04.2000 tarihli yazi
aşağiya çikarilmiştir.
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği uyarinca yapilan
açiklamadir.
Saat 07:50 civarinda Hürriyet Medya Towers Güneşli adresinde bulunan merkez bina
promosyon depomuzda nedeni henüz bilinmeyen nedenle yangin çikmiştir.
Envanter kayitlarina göre yaklaşik 434.8 milyar TL tutarinda malin tamami yanmiş
olup, depomuzdaki mallarin tümü sigortalidir. Mart 2000 stok sayim sonuçlarina göre
durum ayrica değerlendirilecektir.”

TARİH: 13/04/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve sair yetkili
mercilerin izinlerinin alınması kaydıyla Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin 30.09.1999 tarihi
itibariyle mevcut aktif ve pasifinin bir bütün halinde devir alınması sureti ile adı geçen
şirket ile birleşilmesi ve birleşme sözleşmesinin onaylanması ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla birleşme nedeniyle şirket çıkarılmış sermayesinin
36.581.317.500.000 TL’den 36.581.431.500.000 TL’ye yükseltilmesi ve bu nedenle

ana sözleşmenin 11. Maddesinin tadil edilmesi konularının görüşüleceği Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısının 28.04.2000 Cuma günü saat 15:00’te Hürriyet Medya
Towers Güneşli, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin
sözkonusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
               
TARİH: 13/04/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’den Gerçek Yayincilik A.Ş.’nin 30.09.1999
tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifinin bir bütün halinde devir alinmasi suretiyle
birleşilmesine ilişkin gönderilen ek açiklamada, Yönetim Kurulu’nun 04.02.2000 tarihli
toplantisinda, İstanbul Asliye 10. Ticaret Mahkemesinin 26.01.2000 tarih ve 2000/197
sayili karari kapsaminda Hürriyet Gazetecilik ve Gerçek Yayincilik’in özvarliklar orani
dikkate alinarak 100.000 TL itibari değerdeki Gerçek Yayincilik A.Ş. hissesinin, 1.000
TL itibari değerde 65,14 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. hissesi ile
değiştirilmesine ve bu nedenle şirketin sermayesinin itibari olarak 114.000.000 TL
artirilarak 36.581.317.500.000 TL’den 36.581.431.500.000 TL’ye yükseltilmesine ve
birleşme kapsaminda ana sözleşmenin 11.maddesinin tadiline karar verildiği
bildirilmiştir.
               
TARİH: 01/05/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’den 01.05.2000 tarihinde gelen yazi
aşağiya çikarilmiştir.
“Şirket Yönetim Kurulumuz Mehmet Ali Yalçindağ başkanliğinda 26.04.2000 tarihinde
şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimizin Gerçek Yayincilik A.Ş. ile birleşme işlemlerinin görüşülüp karara
bağlanmasi için Yönetim Kurulunun 11.04.2000 tarih ve 5 sayili karari ile ortaklarimiz
28.04.2000 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantisina davet edilmişse de, Sermaye
Piyasasi Kurulu’nun ana sözleşme tadiline ilişkin müracaatimizi sonuçlandiramamasi
nedeni ile olağanüstü genel kurul toplantisinin ertelenmesine, durumun ilgili merciilere
bildirilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.”
               
TARİH:16/05/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin basında yeralan haberine ilişkin olarak
Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 16.05.2000 tarihli yazısı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Şirketimizin 58976 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal etmeyi
planladığı baskı makinası.
Şirketimiz 15.03.1999 tarih ve 58976 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında
Almanya'dan Man/Color/Man baskı makinası ithalatını planlamaktadır. Makinanın
değeri yaklaşık 13.992.886 ABD Dolarıdır. Bu bedelin %15'i peşin ödenecek olup,
%85'lik kısım için uygun finansman koşuluyla ilgili ülkenin ihracat kredisinden (Hermes
Kredisi) yararlanılacaktır. Bakiye %85'lik kısım 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere
yedi yılda eşit taksitlerle ödenecektir. Sözkonusu baskı makinası yatırımı ile baskı
kapasitesi ve reklam gelirlerinde artma olacaktır.”
               
TARİH:24/05/2000

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 24.05.2000 tarihinde gelen 23.05.2000
DYHOL tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirket yönetim kurulumuz Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığında 23.05.2000 tarihinde
şirket merkezinde toplanarak,
6 Trilyon sermaye üzerinden 1/3 oranında, beheri 50.000 TL nominal değerde
40.000.000 adet hissesine sahip olduğumuz Ultra Kablolu TV A.Ş.'deki ortaklık
payımızın tamamını sermaye artışı nedeniyle yapılacak apel ödemelerinin tamamının
devir alan tarafından karşılanması ve 09.06.2000 tarihine kadar nakden ve defaden
ödenmesi kaydıyla beher hisse 142.287,87 TL olmak üzere toplam 5.691.514.800.000
TL bedel karşılığında Doğan Yayın Holding A.Ş.'ne satılmasına,
Bu işlem sonucunda 2.050.582 Milyon TL olan maliyet bedelinin mahsubundan sonra
elde edilen 3.640.932.800.000 TL tutarındaki karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
geçici 28. maddesi gereğince sermayeye ilave edilmesine karar vermiştir. “
               
TARİH:31/05/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 31.05.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“İlgi: 22.05.2000 tarih ve 10450 sayılı yazınız.
İlgi yazı ile Sermaye Piyasası kurulu’nun 22.05.2000 tarih ve OFD/1911 yazısı ek
yapılarak manevi tazminatlara ilişkin karşılık tutarlarının 31.03.2000 tarihli mali
tablolar üzerindeki etkilerinin kamuya duyurulması ve düzeltme kayıtlarının
şirketimizin 30.06.2000 tarihi itibariyle düzenlenecek mali tablolara yansıtılacağına
ilişkin yazının Başkanlığınıza gönderilmesi talep edilmektedir.
Şirketimize ait son (3) yıllık manevi tazminat davalarında talep edilen tazminat
tutarı ile aleyhte sonuçlanan davalarda hükmedilen tazminat tutarına ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir.
(Milyon TL)
1997
1998
1999
Sonuçlanan Davalarda Talep
Edilen Tazminat Tutarı
315.701
554.220
628.600
Aleyhte Sonuçlananlarda
Hükmedilen Tazminat Tutarı
32.150
53.050
27.500
Gerçekleşme Oranları
%10,21
%9,57
%4,38
Buna göre; (3) yıllık dönemde aleyhte sonuçlanan davalarda ortalama gerçekleşme
oranı (10.21+9.57+4.38=24.16/3=) %8.05 olarak hesaplanmaktadır.
31.03.2000 tarihi itibariyle Şirketimiz aleyhine açılan manevi tazminat davalarında
talep edilen toplam tazminat tutarı 2.303.172.333.169 TL’dir.
Yukarıdaki tabloda gösterilen ve ortalama olarak hesaplanan gerçekleşme oranına
göre manevi tazminat davalarına ilişkin olarak 31.03.2000 tarihi itibariyle ayrılması
gereken dava tazminatları karşılığı tutarı (2.303.172.333.169 TL X %8.05 =)
185.405.372.820 TL’dir.
Oysa, 31.03.2000 tarihli mali tablolarım ızda manevi tazminat davalarına ilişkin
olarak, bu davalar için talep edilen tazminat tutarının azami %10’u oranında
230.317.231.317 TL karşılık ayrılmıştır.
Buna göre 31.03.2000 tarihi itibariyle fazla ayrılan karşılık tutarı (230.317.231.317185.405.372.820 =) 44.911.858.497 TL olup 30.06.2000 tarihi itibariyle
düzenlenecek olan mali tablolarımıza yansıtılacağını beyan ederiz.”
               
TARİH:05/06/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 05.06.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 02.06.2000 tarih ve OFD-2036 sayılı
yazısı.
İlgi’de kayıtlı yazıda 1. tertip yasal yedek akçenin net dönem karı üzerinden ayrılması
ve kıdem tazminatı karşılıklarının Basın İş Kanunu’na göre ayrılması gerektiği
belirtilmektedir.
a) Şirketimizin 31.12.1999 tarihli mali tablolarına göre ortaya çıkan
17.146.442.259.373 TL’lık dönem karı üzerinden 857.322.112.969 TL tutarında 1.

tertip yasal yedek ayrılm ıştı. İlgi’de kayıtlı yazıya göre net dönem karı üzerinden
hesaplanan 1. tertip yasal yedek tutarı 709.926.922.923 TL’dır. Fazladan ayrılan
147.395.190.045 TL tutarındaki 1. Tertip yasal yedek akçe 02.06.2000 tarihi
itibariyle 540 Yasal Yedekler hesabından çıkartılarak 542 Olağanüstü Yedekler
hesabına aktarılm ıştır.
b) Şirketimizin Kıdem tazminatı karşılıkları, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın
21.03.2000 tarih ve OFD/133-3325 sayılı yazısı çerçevesinde, Basın İş Kanunu'na
göre hesaplanmış ve 31.03.2000 tarihi itibariyle açıklanan mali tablolara
yansıtılm ıştır.(31.03.2000 tarihli Bilanço Dipnotları Madde 11/j).”
               
TARİH:06/06/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık
A.Ş.’nin çıkarılm ış
sermayesinin
13.341.216.345.500 TL 1999 yılı kar payından, 12.265.705.904.500 TL iç
kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 25.606.922.250.000 TL (%70) bedelsiz
artırılarak 36.581.317.500.000 TL’den 62.188.239.750.000 TL’ye yükseltilmesine
ilişkin hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kuponu ve 9 nolu yeni pay alma kuponu
karşılığında 14.06.2000-04.07.2000 tarihleri arasında Türk Dış Ticaret Bankası’nın
Eminönü/İstanbul, Bursa, Ankara, Kartal/istanbul, İzmir, Adana şubeleri ile Dış Yatırım
A.Ş.’nde, 04.07.2000 tarihinden sonra ise Şirket Merkezi’nde dağıtılacağı bildirilmiştir.
               
TARİH:16/06/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş.’nin 14/06/2000 Tarihinde başlayan % 70
oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse
senetleri 16/06/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.
               
TARİH:07/07/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 07.07.2000 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda, kayıtlı sermaye tavanının 50 trilyon TL’den 250 trilyon TL’ye
yükseltilmesine, buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesine
ve bu konunun görüşülmesi için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına
karar verildiği bildirilmiştir.
               
TARİH:17/07/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanının 50 trilyon TL’den 250 trilyon
TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 17.07.2000 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na
başvurulduğu bildirilmiştir.
               
TARİH:19/07/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 19.07.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Rekabet kurulu kararı.
Rekabet Kurulu'nun basında fiyat soruşturmasına ilişkin olarak 19.07.2000 tarihinde
vermiş olduğu kararda, Şirketimize 246.1 milyar TL para cezası verildiği öğrenilmiştir.
Para cezası ile ilgili olarak Şirketimiz kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde
Danıştay'a başvuracaktır.”
               
TARİH:21/07/2000

HURGZ Rekabet Kurumu'ndan Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen
MILYT 21.07.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
SABAH “İlgi: 19.07.2000 tarihli ve 4/GİD 1027/MÇ/16176 sayılı yazınız.
İlgide belirtilen ve Kurumumuz kayıtlarına 19.07.2000 tarih ve 3143 sayı ile intikal
eden yazınızda belirtilen hususlar Başkanlığım ızca tetkik edilmiştir.
Yazınız ekinde belirtilen habere kaynaklık teşkil eden 17.07.2000 tarihli Rekabet
Kurulu toplantısında;
Uluslararası Moda Yayıncılık A.Ş.'nin 04.05.1998 tarihli başvurusu üzerine, Rekabet
Kurulu'nun 04.02.1999 tarih ve 99, 5/38, 13 sayılı kararı uyar ınca haklarında
soruşturma yürütülen;
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Milliyet Gazetecilik A.Ş., Simge
Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ünvanlı teşebbüslerle ilgili olarak;
1.Yapılan görüşmeler sonucunda hakkında soruşturma yapılan Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş., Milliyet Gazetecilik A.Ş., Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. ve Sabah
Yayıncılık A.Ş.'nin günlük yayın yapan siyasi gazeteler ve spor gazeteleri pazarlarında
Hürriyet, Milliyet, Sabah, Taraftar, Fotomaç ve Fanatik gazetelerinin satış fiyatlarını
uyumlu eylem içerisinde belirledikleri, 2. Tarafların bu eylemlerinin 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Mal veya hizmetlerin alım yada satım
fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım
şartlarının tespit edilmesi" şeklindeki 4'üncü maddesinin (a) bendine uygunluk
gösterdiği,
3. Bu nedenle, teşebbüslerin 1997 yılı ciroları esas alınmak üzere 4054 sayılı
Kanun'un 16'ncı maddesinin 2'nci fıkrası gereğince takdiren;
a) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 246.142.680.000 TL
b) Milliyet Gazetecilik A.Ş.'nin 177.811.405.000 TL
c) Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş.'nin 35.778.845.000 TL
d) Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin 183.397.025.555 TL
para cezası ile cezalandırılmalarına,
4) Yukarıda rekabet ihlali olarak sayılan, fiyatların belirlenmesindeki uyumlu eylemlere
derhal son verilmesinin ve satış fiyatlarını bir anlaşma veya uyumlu eylem olmaksızın
kendi bağımsız kararlarıyla belirlemeleri gerektiğinin, Kanun'un 9'uncu maddesinin
birinci fıkrası uyarınca ilgili teşebbüslere bildirilmesine karar verilmiştir.”
               
TARİH:02/08/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 02.08.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Şirket yönetim kurulumuz Mehmet Ali Yalçındağ Başkanlığında şirket merkezinde
toplanarak, Kapitaen Strasser Str. 3863263 Neu Isenburg Almanya adresinde
faaliyet göstermek üzere şube açılmasına, şubeye 2.500.000 Euro karşılığı Türk
Lirası sermaye tahsis edilmesine, şube işlerinin yürütülmesi ve şubenin temsili için
Vuslat Doğan Sabancı, Ahmet Toksoy, Bülent Zarif ve Hüseyin Ünalan'a birinci
derece imza yetkisi verilmesine, şubeyi ilzam edecek her türlü hukuki işlemler ve
yazışmalarda şubenin ünvanı altında yetkili iki kişinin müşterek imzasının
bulunmasına oybirliği ile karar vermiştir.”
               
TARİH:16/08/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 16.08.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“İlgi: Kayıtlı Sermaye Tavanının 62.188.239.750.000 TL’den 250.000.000.000.000
TL’sına yükseltilmesi ile ilgili SPK izni.
Sermaye Piyasası Kurulu, kayıtlı sermaye tavanını 62.188.239.750.000 TL’dan
250.000.000.000.000 TL’na yükseltilmesini OFD/2757 sayı 15.08.2000 tarihli yazısı ile
uygun görmüştür.”
               
TARİH:18/08/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 18.08.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.

“Şirket Yönetim Kurulumuz Mehmet Ali Yalçındağ Başkanlığında 18.08.2000 tarihinde
şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50 Trilyon Türk Lirasından 250 Trilyon Türk
Lirasına çıkarılmasına, bu nedenle ana sözleşmenin 11. Maddesinin ekli tadil metni
doğrultusunda değiştirilmesine, gerekli izinlerin alınmasından sonra ortaklarımızın
gündem çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesine,
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.05.2000 Tarih ve OFD-1904 sayılı yazısı
gereğince 30.06.2000 tarihli bilançolar esas alınarak Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin tüm
aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devir alınması sureti ile mezkur şirket ile
Kurumlur Vergisi Kanununun 37-39 ve TTK’nun hükümleri çerçevesinde birleşilmesi,
Gerçek Yayıncılık A.Ş. ile Birleşme Sözleşmesi akdedilmesi ve gerekli işlemleri
yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin 30.06.2000 tarihli bilançoların
onaylanmasının toplanacak Genel Kurul gündemine ilave edilmesine
oybirliği ile karar vermiştir.”
Ana sözleşmenin 11. maddesinin eski ve Kurulca onaylanmış yeni şekli ekte
yayınlanmaktadır.
               
TARİH:21/08/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 21.08.2000 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“İlgi: 18.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili özel durum açıklaması
(18.08.2000 tarihli Günlük Bülten’de ilan edilmiştir)
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2000 tarihinde saat 14:30’da
Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresinde yapılacaktır.”
               
TARİH:12/09/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.09.2000 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“1- Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2000 tarih ve 87/1359 sayılı Kurul Kararı ile
uygun görülen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün
17.08.2000 tarih 5934 sayılı ön izni çerçevesinde Ana Sözleşmenin 11. Maddesinin
Tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine, (Sözkonusu ana sözleşme maddesinin
Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanm ış yeni şekli 18.08.2000 tarihli Günlük Bülten
ekinde yayınlanmıştır)
2- 30.06.2000 tarihli bilançonun onaylanmasına,
3- Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin 30.06.2000 tarihi itibariyla şirketimiz tarafından devir
alınması ile mezkur şirket ile Kurumlar Vergisi Kanunun 37-39 ve Türk Ticaret
Kanununun 451. Maddeleri çerçevesinde birleşilmesine, birleşme işlemleri ve bilahare
Genel Kurul onayına sunulmak üzere mezkür şirket ile birleşme sözleşmesi
akdedilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile
karar verildi.”
               
TARİH:10/10/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.09.2000 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararların (12.09.2000 tarihli Günlük Bülten’de
yayınlanmıştır.) 14.09.2000 tarihinde tescil edilerek, 15.09.2000 tarih ve 5132 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandığı bildirilmiştir.
               
TARİH:22/12/2000
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 22.12.2000 tarihli yazıları aşağıya
çıkarılmıştır.
“Sermaye Piyasası Kurulu, şirketimizin Gerçek Yayıncılık A.Ş.’ni devir alması sureti ile
birleşmesine ilişkin onay talebimizi OFD/3808 sayı 20.12.2000 tarihli yazısı ile uygun
görmüştür.”
“Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere

16.01.2001 günü saat 15:30’da Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki
şirket merkezinde yapılacaktır.
Gündem:
1- Başkanlık Divanı seçimi,
2- Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3- Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin 30.06.2000 tarihi itibariyla mevcut aktif ve pasifin bir
bütün halinde devir alınması sureti ile adı geçen şirket ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 37-39 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 451. maddesi hükümleri
dairesinde birleşilmesi ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasının görüşülüp
karara bağlanması,
4- Birleşme nedeni ile intikal eden Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin özvarlığından
karşılanmak üzere şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 170.250.000 TL arttırılması
ve Ana Sözleşmenin 11. maddesinin tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin
görüşülüp karara bağlanması
5- Gerekli görülecek diğer hususlar.”
               

