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Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
 
Ortaklığın Adresi  : Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul 
Telefon ve Faks No.  : Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle  
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 677 08 92 
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş  
Açıklama Olup Olmadığı : - 
Konu : Sermaye Artırımı 
 
 
 
 
AÇIKLAMA: 
 
 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Artırımı 
 
 
460.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 552.000.000,-TL'ye 
artırılmasında ihraç edilecek 92.000.000,-TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca 
21.07.2009 tarih ve 74/573 sayı ile kayda alınmıştır. Kayda alınan söz konusu payların satışına ilişkin 
izahname 27.07.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Ortaklarımızın artırılan 
92.000.000,-TL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %20'si oranında yeni pay alma 
hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, yeni pay alma sirkülerinde belirtilen başvuru yerlerinde 
05/08/2009 ile 19/08/2009 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının 
kullanımında, 1,-TL nominal değerli bir pay, 1,-TL'den satışa arz edilecektir. 
 
Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken 
ellerinde bulunduran ortaklarımız yeni pay alma haklarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı 
maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, 
ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben kullanabileceklerdir. 
Ortaklarımız fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ile beraber Şirket merkezimize başvurmaları 
suretiyle kaydileştirme sürecini başlatabileceklerdir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri hakkında 
Şirketimizden bilgi alabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi 
verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu 
tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. 
Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre 
teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak 
sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem 
göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, 
MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. 
 
  



Diğer taraftan, payları MKK tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri ise bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde kayden alacaklardır. 
 
Yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin sirküler (duyuru) ekte yer almakta olup, ayrıca Hürriyet ve 
Referans Gazetelerinin 03.08.2009 tarihli nüshalarında da yayınlanacaktır. Sermaye artırımına ilişkin 
izahname ve sirkülerlere www.hurriyetkurumsal.com <http://www.hurriyetkurumsal.com> adresindeki web 
sitemizden de ulaşılması mümkündür. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahmet TOKSOY  Halil ÖZKAN 
 Yönetim Kurulu Üyesi  Mali İşler Müdürü 
 31.07.2009/09:00  31.07.2009/09:00 

 

Ek: Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler. 


