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Ortaklığın Adresi

: 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 34204 Bağcılar / İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

: 212 - 6770000 / 212 - 6770182

E-posta adresi

: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası

: 212 - 4496030 / 212 - 6770182

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

: Hayır

Özet Bilgi

:

Şirketimiz'in yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığındaki azınlık hissedarları ile mevcut
ihtilafın "uzlaşma" ile sonuçlandırılması hakkında
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Şirketimiz'in dolaylı bağlı ortaklığı TCM Adria d.o.o'nun, sermayesinde %70 paya sahip olduğu Oglasnik d.o.o'da, sermayenin diğer %30'unu temsil eden
paylara sahip hissedarların, söz konusu paylarını satma hakkı opsiyonunun kullanımı ile ilgili yaşanan ve finansal tablo dipnotlarımız vasıtasıyla da
kamuya açıklanmakta olan ihtilaf, 26 Kasım 2015 tarihinde taraflar arasında imzalanan sözleşme neticesinde "uzlaşma" yolu ile sonuçlandırılmıştır.
Varılan "uzlaşma"ya göre; TCM Adria d.o.o tarafından, kontrol gücü olmayan pay sahiplerine toplam 2.350.000 Avro tutarında nakit ödeme yapılacaktır.
Ödemeler 10 Aralık 2015 - 1 Eylül 2016 tarihleri arasında 4 eşit taksitte gerçekleştirilecektir.
Söz konusu ihtilafla ilgili olarak Şirketimiz'in en son kamuya açıklanan 30 Eylül 2015 tarihli Finansal Raporu'nda yer alan "dava ve tazminat" karşılığı tutarı
23.317.765 Türk Lirası olup, "uzlaşma" tutarı olan 2.350.000 Avro'nun Türk Lirası karşılığı ile arasındaki olumlu fark, kamuya açıklanacak ilk finansal
raporda doğrudan "konsolide kar veya zarar tablosu" ile ilişkilendirilecektir.
"Uzlaşma"nın finansal tablolar üzerindeki etkileri (kesinleşen tutarlar) hakkında detaylı bilgiler, kamuya açıklanacak ilk finansal raporda yer alacaktır.
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.
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