Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 NİYAZİ HANCI

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

25.12.2015 15:54:48

2 BİLEN BÖKE

MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

25.12.2015 15:57:34

Kuştepe Mah.Mecidiyeköy Yolu Trump Towers Kule:2 Kat:7-8-9
Şişli/İstanbu

Ortaklığın Adresi

:

Telefon ve Faks Numarası

: 02125056111 -02125056398

E-posta adresi

: burca.canbaz@dogangazetecilik.com.tr

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

: 02125056324

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

: Hayır

Özet Bilgi

: Varlık Satışı.

AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz, 25 Aralık 2015 tarihinde (bugün), Şirketimiz'a ait "Arabam.com" İnternet Sitesi'nin ve bu İnternet Sitesi ile ilgili tüm
alan adları, marka, isim hakları, müşteri sözleşmeleri ve diğer varlıkların, "pazarlık" usulü belirlenen "KDV hariç 4.237.288 Amerikan Doları"
bedel karşılığında, Şirketimiz ile herhangi bir "ilişkili taraf" durumu bulunmayan İLAB Holding A.Ş.'ye (veya bir bağlı ortaklığına) satılmasına
ve satış bedelinin nakden ve peşin olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.
Satış ve devir bedeli bugün nakden tahsil edilmiştir.
SPK'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları
SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen ve bağımsız denetimden geçmek suretiyle en son kamuya açıklanan 01.01.201530.09.2015 ara hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; yaklaşık olarak 9.192.236 Türk Lirası tutarında "varlık satış karı"
oluştuğu hesaplanmaktadır. MSGUT ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait mali kayıtlarımıza göre ise
yaklaşık 3.794.810 Türk Lirası tutarında "varlık satış karı" oluşacağı hesaplanmaktadır.
Satışa konu varlıkların, kamuya açıklanan son finansal tablodaki (30.09.2015) "net varlık değeri"nin (3.175.137 Türk Lirası), varlık (aktif)
toplamına (436.631.541 Türk Lirası] oranı %0,73; son yıllık finansal tablodaki (31.12.2014) elde edilen gelire katkısının (2.752.683 Türk
Lirası) toplam gelire (199.295.182 Türk Lirası) oranı ise %1,38 olarak hesaplanmaktadır.

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.

