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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza K.2/3 İkitelli OSB
34494, Başakşehir - İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Bağlı Ortağımız Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.
aleyhinde açılan davanın duruşması hakkında ek açıklama

AÇIKLAMA:

08.11.2012 tarihinde 2011/118 esas sayılı dava sonucu ile ilgili olarak yapmış olduğumuz açıklama,
mahkeme kararının özeti şeklinde yazıldığından, yatırımcılarımız tarafından net olarak anlaşılamamış olup,
konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.
-"14.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimize grubumuz hissedarlarından Ahmet Akbalık ve Ürfi
Akbalık tarafından devir ve yine grup şirketlerimizden Özak Tekstil Konf. San.Tic.AŞ. tarafından kısmi
bölünme yoluyla ayni sermaye şeklinde devredilen %20,2 oranındaki Aktay Turizm Yat.ve İşl.AŞ.
hisselerinin, önalım hakkı çerçevesinde Aytur AŞ.'ne devri" yönündeki talep reddedilmiş olup Aktay Turizm
Yat.ve İşl.AŞ.'deki grubumuzun %68'lik payında bir değişiklik olmamıştır.
Bu karar ile Aytur AŞ. Tarafından her platformda gündeme getirilen %20,2'lik hisselerin kendilerine ait
olduğu iddiası hukuk nezdinde geçerlilik görmemiş ve reddedilmiştir.
-Aynı kararda, Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulunun 14.12.2010 tarih ve 2010/5
sayılı kararının hükümsüzlüğünün tespiti ile pay defterinde bu karar ile ilgili kaydın düzeltilmesine de karar
verilmiştir.
Yerel mahkemede alınan bu karar sonrası Yargıtay yolu açık olup karar kesinleşinceye kadar mevcut hisse
durumunda bir değişiklik olmayacaktır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.

