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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 

    

 
      

Ortaklığın Adresi : 
Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 Kat:10 
PK 34398 Sarıyer/ İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : 0212 386 26 00 / 0212 386 2635 

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

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

: 0212 386 26 00 / 0212 386 2635 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
Borsa Yönetim Kurulu'nun 07.03.2016 tarihli uyarısı hakkında 
bilgilendirme 

 

   AÇIKLAMA: 
 

Sayın ortaklarımızın bilgisine; 
 
Borsa Yönetim Kurulu'nun 07.03.2016 17:05:29 tarih ve saatli "Şirketin Uyarılması" başlıklı açıklamasında; Şirketimizin 31.12.2015 tarihli yıllık 
finansal tablolarında sermaye kaybının % 65 olduğuna dikkat çekilerek Şirketimiz yazılı uyarılmıştır. 
 
Şirketimiz yönetimi özkaynak yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak gerekli aksiyonları almak üzere 2013 yılında harekete geçmiş olup, 
KAP'ta ortaklarımızın bilgisine sunulduğu üzere, Şirket portföyünde bulunan OEP Turkey Tech BV üzerinden sahip olunan Netaş 
Telekomünikasyon AŞ ( "NETAŞ" ) paylarının satış sürecindedir. Sözkonusu satış sürecinin tamamlanmasını müteakip de, iştirakimiz OEP Turkey 
Tech BV'deki %19,79 oranındaki ortaklığımız karşılığında Şirketimize girecek nakit girişi ile Şirketimizin özsermayesi güçlenecek ve sermaye 
kaybı sözkonusu olmayacaktır. 
 
Bilindiği üzere, mevcut finansal raporlarımızda, sermaye kaybı durumu ile karşılaşılmasının sebebi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2012 
tarih ve 26/865 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin geriye dönük olarak 30.09.2011 tarihinden itibaren tüm yıllık ve ara finansal 
raporlamalarında TMS 28 kapsamında OEP Turkey Tech BV yatırımının (NETAŞ'daki dolaylı ortaklığımızın değerinin) özkaynak yöntemi ile 
kaydedilmesi ve ölçülmesidir. Dolayısıyla; Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı 
Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı çerçevesinde;  
 
TTK 376 ikinci fıkra uyarınca; son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin (%66,66) zarar sebebiyle 
karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin 
tamamlanmasına karar vermesi gereği doğmaktadır.  
 
Öte yandan,  TTK 376 üçüncü fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan periyodik finansal tablolar 
dikkate alınarak, OEP Turkey Tech BV yatırımımız dahil aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas olmak üzere hazırlanacak ara bilanço (TTK 376 
bilançosu) yönetim kurulunca düzenlenip en çok 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların açıklanmasına ilişkin 
düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulacaktır. 
 
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. 

 


