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ÇSEL B LG LERE

N ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Orta n Unvan /Ortaklar n Ad
Adresi

: hlas Holding A. .
: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. hlas Plaza No:11
B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ STANBUL
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37

Telefon ve Faks No.
Ortakl n yat mc /pay sahipleri ile
ili kiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih
: 24.01.2014
Konu
: Borsada i lem görmeyen ba ortakl k paylar
lem gören statüye al nmas ile ilgili ba vurumuz Hk.

Borsa stanbul A. .’ne (BIST)

hlas Holding A. tüzel ki ili i olarak, hlas Yay n Holding A. ’de sahip oldu umuz, Kurul
kayd nda olan, ancak Borsada i lem görmeyen statüdeki, herhangi bir imtiyaz ihtiva etmeyen
paylardan bir k sm , muhtemel kredi i lemlerinde teminat olarak kullanmak istemekteyiz.
Bilindi i üzere, halka aç k bir irkette sahip olunan paylar, Borsada i lem görmeyen statüde
olmas halinde, banka ve arac kurulu lar nezdinde teminat vasf ta mamaktad r.
Dolay yla, hlas Holding A. olarak, hlas Yay n Holding’te sahip oldu umuz paylar n
imtiyazl olmayan k sm ndan 35.000.000 adedi için, 14 Ocak 2014 tarihinde Borsada i lem
görebilecek statüye al nmas için ba vuruda bulunulmu tur.
Sonuç olarak, imtiyaz ta mayan bu paylar, herhangi bir sat a konu edilmeyecek olup, bir
sat plan z da yoktur.
Yukar daki aç klamalar
n, Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 say
Tebli inde yer alan esaslara uygun oldu unu, bu konuda/konularda taraf za ula an bilgileri
tam olarak yans tt
; bilgilerin defter, kay t ve belgelerimize uygun oldu unu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve do ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdi imizi ve yap lan bu
aç klamalardan sorumlu oldu umuzu beyan ederiz.
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