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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
: 31.12.2013
: Gayrimenkul Al m Bedelinin Ödenmesi Hk.

Borsa stanbul A. .’ne (BIST)
Yönetim Kurulumuzun bugün (31.12.2013) yapm oldu u toplant da,
28.03.2013 Tarihli özel durum aç klamam zda özetle; stanbul li, Bahçelievler ilçesi,
Yenibosna 24 pafta, 10913 parselde kay tl 17 numaral ba ms z bölümdeki gayrimenkulün,
hlas Madencilik A. . den ekspertiz raporunda tespit edilen de er dikkate al narak 8.993.000
TL’ye sat n al nd bildirilmi ti.
Gayrimenkulün al m bedelinden dolay 2.763.573,28 TL ve bu tutara hlas Madencilik A. .
taraf ndan yürütülen adat neticesi bulunan 35.841,52 TL vade fark ile 2014 y Ocak ay nda
ödenmesi gereken 800.000 TL dahil toplam 3.599.414,80 TL borcumuz kalm r.
Söz konusu borcumuzun hlas Madencilik A. . yönetimi ile var lan mutabakat neticesi, ana
paras n ayl k 300.000 TL e it taksitler halinde, son taksitin ise 299.414,80 TL olmak üzere,
2014 y nda 12 ayda ödenmesine, ayr ca, ana para borcumuza ilaveten, ödenecek her taksite,
T.C Merkez Bankas ’n n Avans lemlerinde uygulayaca Reeskont Faiz Oran nda vade fark
uygulanarak ödeme yap lmas na karar verilmi tir. Di er bir anlat mla, misal olarak
Ocak/2014’de ödenecek taksite 1 ayl k, ubat/2014’te ödenecek taksite ise 2 ayl k vade fark
tatbik edilmesine,
Karar verilmi 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.
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