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Orta n Unvan /Ortaklar n Ad
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortakl n E-posta Adresi
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
: ihlas@ihlas.com.tr
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 20.03.2014
: tirak Hissesi Sat Hk.

Borsa stanbul A. .’ne (BIST)
1- Konsolidasyonumuz kapsam ndaki ba ortakl klar zdan hlas Pazarlama A. , 19.03.2014 tarihli
yönetim kurulu toplant nda alm oldu u kararla, Kristal G da Da m Pazarlama Sanayi ve Ticaret
A. ünvanl irkette sahip oldu u, irketin 67.000,00 TL olan toplam sermayesinin % 62’sine tekabül
eden 41.540,00 TL nominal de erli paylar n pazarl k yöntemiyle anla lan 4.100.000,00 TL toplam
irket de eri üzerinden, Say n Önder Nuranel’e 2.542.000,00 TL ye devir edildi ini, bedelin 1 milyon
TL’lik k sm n pe in, kalan n ise 30.04.2014 tarihine kadar banka kanal yla tahsil edilece ini, devir
bedeli tespit edilirken, Aday Ba ms z Denetim ve S.M.M.M A. . taraf ndan haz rlanan 25.02.2014
tarihli de erleme raporunda tespit edilen, 4.079.467,00 TL tutar ndaki irket de erinin göz önüne
al nd
bildirmi tir.
Paylar devir edilen Kristal G da Da m Pazarlama Sanayi ve Ticaret A. , Kristal Kola ve Me rubat
Sanayi ve Ticaret A. ’de %2,91 oran nda pay sahibidir.
Yap lan bu pay devri sonucunda, Grubumuzun, Kristal G da Da
A. ’de hiçbir pay kalmam r.

m Pazarlama Sanayi ve Ticaret

2- Konsolidasyonumuz kapsam ndaki ba ortakl klar zdan hlas Pazarlama Yat m Holding A. .
19.03.2014 tarihli yönetim kurulu toplant nda alm oldu u kararla, Kristal Kola ve Me rubat Sanayi
ve Ticaret A. ’de sahip oldu u, irketin toplam sermayesinin % 38’ine tekabül eden 18.239.608,00 TL
nominal de erli paylardan, 2.203.600,00 TL nominal de erli k sm n Say n Önder Nuranel’e,
ST’deki pay i lem fiyatlar da dikkate al narak, pazarl k yöntemiyle, 1 pay 0,95 TL üzerinden,
2.093.420,00 TL’s na sat ld
, bedelin 1 milyon TL’l k k sm n pe in, kalan n ise, 15.04.2014
tarihine kadar banka kanal yla tahsil edilece ini bildirmi tir.
Devir edilen 2.203.600,00 TL nominal de erli paylar n, 1.373.608,00 TL nominal de erli k sm
imtiyazl , 829.992,00 TL nominal de erli k sm ise imtiyazs zd r.
3- Konsolidasyonumuz kapsam ndaki ba ortakl klar zdan hlas Pazarlama Yat m Holding A. ,
19.03.2014 tarihli yönetim kurulu toplant nda alm oldu u kararla, Kristal Kola ve Me rubat Sanayi
ve Ticaret A. ’de sahip oldu u, irketin toplam sermayesinin % 38’ine tekabül eden 18.239.608,00 TL
nominal de erli paylardan, 16.036.008,00 TL nominal de erli k sm n, B ST’deki pay i lem fiyatlar da
dikkate al narak, pazarl k yöntemiyle, 1 pay 0,95 TL üzerinden, 15.234.208,00 TL’s na Say n Memduh
Öztürk’e devir etti ini, bedelin 2 milyon TL’lik k sm n pe in, kalan n ise 30.05.2014 tarihine kadar,
banka kanal yla tahsil edilece ini bildirmi tir. .

Devir edilen 16.036.008,00 TL nominal de erli paylar n, tamam imtiyazs zd r.
Bu i lemler sonucunda, Kristal Kola ve Me rubat Sanayi ve Ticaret A. ’de grubumuzun do rudan ve
dolayl olarak hiçbir pay kalmam r.
Yukar daki aç klamalar
n, Sermaye Piyasas Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.
Sayg lar

zla,

Mahmut Kemal Ayd n
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi

