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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
      

Ortaklığın Adresi : 
Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 
Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35 

E-posta adresi : gsyo@rheagirisim.com.tr 

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

: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : Genel Bilgilendirme 

 
   AÇIKLAMA: 

 

Aşağıda detaylı olarak yer verildiği üzereŞirketimizin yatırım yaptığı Portföy şirketlerinin yarattığı değer ancak yatırımlardan çıkış ile realize 
olabilmekte ve ilgili mevzuat gereği  yaratılan değer finansal tablolarımıza yatırımlardan çıkış evresinden önce yansıtılamayabilmektedir. 
 
Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekten olan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır. Girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmekte olan özel amaçlı 
şirketlerdir ve yatırımlarının dönüşü uzun soluklu olan bir enstrümandır. Doğası gereği yatırımlarının getirileri hakkında herhangi bir 
taahhüdü sözkonusu olmayıp, getiri potansiyeli olan sektör ve arge geliştirme şirketlerinden oluşmaktadır. Yatırım yapılan şirketlerde tüm 
alanlarda olduğu gibi sektörel trendler ve global koşullar çerçevesinde operasyonlar yürümektedir. Yine girişim şirketlerinin doğası gereği 
şirketlerde değer yaratma süreci yıllara yayılmaktadır. Girişim sermayesi şirketlerinde yatırımların çıkışı olana kadar yaratılan değer finansal 
tablolara yansıtılamayabilmektedir. 
 
Ek olarak, münhasıran yatırımı Netaş Telekomunikasyon A.Ş. (Netaş) olan İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'deki Şirketimize ait %19,79 
oranındaki hisselerin satışına yönelik olarak gerekli çalışmaların başlatılmasına dair yönetim kurulu kararını içeren 08.07.2013 tarih ve 
13:34:47 sayılı KAP açıklamamızı müteakip, Netaş Şirket finansal tablolarımızda, "Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık" olarak, halen bu tarih 
itibari ile son gösterim değeri olan 26.137.697 TL özkaynak değeri ile değerlenmektedir. Şirketimizin dolaylı pay iştirak oranına karşılık 
gelen payın Borsa İstanbul işlem değeri yaklaşık 50 milyon TL civarındadır ve ilgili mevzuat gereği  yaratılan değer finansal tablolarımıza 
yansıtılamamaktadır. Portföy şirketlerinin yarattığı değer ancak yatırımlardan çıkış ile realize olabilmektedir. Portföy şirketlerimiz hakkındaki 
gelişmelere faaliyet raporlarımızda ve finansal raporlamalarımızda da ayrıca yer verilmektedir. Şirketlerin likidite yönetiminde banka 
finansmanı önemli bir kaynaktır. Bu çerçevede, Şirketimizde Mevzuat sınırları içerisinde Türkiye'nin önde gelen bankaları ile finansman 
çalışmaları yapmaktadır. Bu yatırımlarımızın yatırım veya yatırımlardan çıkış evresine göre banka finansmanı olabileceği gibi, daha önceki 
örneklerimizde olduğu gibi özel sektör tahvili dahil, diğer alternatif enstrümanlar da olabilmektedir. 
 
Yatırımcılarımızın dikkatine sunulur. 

 
    

 

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. 

 


