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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 00 / 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 00 / 0212 386 26 35  

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : NETAŞ tarafından yapılan KAP açıklaması hk. 

 
  

 AÇIKLAMA: 
       İştirakimiz OEP Turkey Tech BV (OEP TURKEY) Netaş Telekomunikasyon A.Ş.'de (Netaş) %48,04 pay oranı ile 
23.351.328 adedi A Grubu 7.811.242 adedi B Grubu olmak üzere toplam 31.162.570 adet paya sahiptir.OEP TURKEY'in 
hissedarlık yapısı içerisinde, Şirketimiz %19.79 oranında paya, OEP Network Integration Services Cooperatief U.A. (OEP) 
ise %79,19 oranında pay ile yönetimde kontrol gücüne sahiptir. Şirketimizin Netaş'taki dolaylı pay oranı %9,5'dir. 
 
       NETAŞ tarafından 08.07.2015 17:59:04 saatinde yapılan; "Şirket pay sahiplerimizden OEP TURKEY TECH B.V ("OEP") 
Şirketimize gönderdiği bildirimde Şirketimizle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik 
opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmiştir. Mevcut Kanun ve Tebliğler 
kapsamında konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir. Netaş Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan 2015 
tarihinde bu aşamada yapılacak bir açıklamanın yatırımcıyı yanıltabileceği, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerini de 
olumsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir."  şeklindeki KAP açıklaması 
ile iştirakimiz OEP Turkey Tech BV'nin bildirimi hakkında Şirketimiz Yönetimince bilgi edinilmiştir. 
 
       OEP TURKEY'in tek yatırımı olan NETAŞ, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile Küresel 
standartlarda çalışarak, Türkiye'nin ve bölgenin 1 numaralı sistem entegratörü olmak vizyonu doğrultusunda kamu, 
telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet vermekte olup, hem 
Türkiye'de hem bölgede stratejik bir öneme sahiptir.Şirketimiz ile OEP arasında imzalanmış olan Hisse Satın Alma ve 
0rtaklık Sözleşmesi uyarınca, OEP TURKEY'de yönetimde kontrol gücüne sahip payları satın almak üzere teklifte 
bulunacak olan Muhtemel Alıcı, en iyi teklif fiyatı üzerinden Şirketimizin sahip olduğu %19,79 oranındaki paylar için de 
teklifte bulunma yükümlülüğü içerisindedir.  
 
       Haberin önemi itibari ile yatırımcılarımızın KAP dışındaki herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi hususunda bilgi 
edinilmesini rica ederiz. 
 
       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. 

 
   

 


