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İlgili Şirketler [NETAS]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet (Yes)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2017 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz yönetim kurulunun 30.09.2015 tarih ve 2015/16 sayılı, 17.11.2015 tarih ve 2015/18 sayılı, 24.12.2015 tarih ve 2015/19 sayılı, 29.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı,31.03.2016 
tarih ve  2016/03 sayılı, 30.06.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararları uyarınca Şirketimiz'in iştiraki OEP Turkey Tech BV portföyünde yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin satış 
sürecinin devam etmesi nedeniyle, aşağıda detayları belirtilen hususlara ilişkin yapılacak açıklamaların yanlış anlaşılarak potansiyel alıcılar ile yatırımcıların haklarını zedeleyecek
olması nedeniyle kamuoyuna açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmış bulunmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanmasının ertelenmesi kararı 
alınan konular  hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 hükmü çerçevesinde erteleme kararının temelindeki sebepler ortadan kalkmış 
olduğundan, aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.

Şirketimiz İştiraki OEP Turkey Tech BV portföyünde yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin satışı amacına yönelik çalışmalar ve daha sonra satışa yönelik işlemler 
tamamlanana kadar, Şirketimizin finansman kuruluşları kanalıyla sağlayabileceği finansman kısıtı bulunması nedeniyle, şirketimiz ve portföy şirketlerinin ihtiyacı olan 
finansmanın sağlanabilmesi ve şirketin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesini teminen, 2015 yılı içerisinde 1.605.000 ABD Doları tutarında, 2016 yılı içerisinde 741.568 
ABD Doları olmak üzere toplam 2.346.568 ABD Doları tutarında olmak üzere, %19,79 oranında sahip olunan OEP Turkey Tech BV portföyünde yer alan Netaş Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin paylarının satılması karşılığında masraf ve yükümlülükler sonrası elde edilecek gelire endeksli finansman anlaşması yapmıştır. Bu tutarın 2.346.568 ABD Doları karşılığı 
6.812.846 TL olarak tamamı tahsil edilmiştir. Sözleşmelerden doğan güncel yükümlülük tutarları elde edilecek gelirin yaklaşık %4.72'lik dilimine tekabül etmektedir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


