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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 10.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak 
yapılmaktadır.

Şirketimiz 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile; SPK tarafından tesis edilen İdari İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davada 
verilen usulden red Kararının Yönetim Kurulumuzun ilgili Kararı uyarınca temyiz edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesi'nce İlk Derece 
Mahkemesi'nin davanın usulden reddine ilişkin Kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve Kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek 
üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş olduğu; SPK tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu ancak Danıştay 13. Dairesi'nin Kararı ile 
SPK'nın karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği; dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne gönderilmesi akabinde ve Şirketimiz adına açılan davanın yeniden görülmesi 
sonucunda; Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin, 2018 / 887 K. sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı Kararının, temyiz 
yolu açık olmak üzere, iptaline karar verildiği; Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2018 / 887 K. sayılı kararına karşı SPK tarafından temyiz yasa yoluna başvurulduğunun öğrenildiği 
konuya ilişkin özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Hukuki süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

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.


