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ÇSEL B LG LERE

N ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Orta n Unvan /Ortaklar n Ad
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortakl n yat mc /pay sahipleri ile
ili kiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu

: 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
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 11.09.2013
: Tahvil ihraç ba vurusunun geri çekilmesi Hk.

Borsa stanbul A. .’ne (BIST)

irketimiz, 03.07.2013 tarihinde yapm oldu u Özel Durum Aç klamas ile yurt içinde,
de ik vadelerde, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yat mc lara bir veya birden çok seferde
sat a sunulmak üzere, 200.000.000 TL tutara kadar, farkl özelliklerde Türk Liras cinsinden
tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasas Kurulu’na ba vuruda bulunulmas na karar
verildi ini bildirmi ti.
Ancak, Yönetim Kurulumuz, 11.09.2013 tarihinde yapt
toplant da; uluslararas siyasi
ortamdaki belirsizlikler ve global finansal piyasalardaki dalgalanmalar dolay yla, tahvil
ihrac ndan sa lanacak kayna n kullan laca faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle, tahvil ihraç
ba vurumuzun daha ileri bir tarihte yap lmas na ve mevcut ba vurumuzun geri çekilmesine
karar vermi tir.
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.
Mahmut Kemal Ayd n
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi

