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Telefon ve Faks No.
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Konu
: Kentsel Dönü üm Projesi ve as Hk.
Borsa stanbul A. .’ne (BIST)
hlas Holding A. . bünyesindeki irketimiz ‘’ hlas Yap Turizm Sa k Ticaret A. .’’ stanbul ili,
Gaziosmanpa a ilçesi, Karayollar ve Yenimahalle’ yi içine alan bölgede 988.000 metrekarelik
bir alan üzerinde 6306 say kanun kapsam nda kentsel dönü üm projesini geli tirmek ve in a
etmek hususunda çal malara ba lam r.
hlas Yap Turizm Sa k Ticaret A. . bu kapsamda Gaziosmanpa a Belediye Ba kanl ’na ba
‘’Gaziosmanpa a
aat Yat m Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A. .’’ ile sözle me
imzalam ve sözle menin yürürlü e girmesi için gerekli olan üç milyon (3.000.000,-$) USD’n
ödemi tir.
lgili belediye ve belediye irketi, hak sahipleri ile gerekli anla malar yapacak ve alan bo bir
ekilde hlas Yap Turizm Sa k Ticaret A. .‘ ne teslim edecektir. irketimiz bu proje üzerinde
geli tirece i çal malar sonucunda maksimum % 40 in aat hak sahipleri ve belediye irketine
rakacakt r. Kalan % 60 l k k sm n in aat ise hlas Yap de erlendirecektir.
hlas Yap Turizm Sa k Ticaret A. ., belirtilen alan n büyüklü ünü de dikkate alarak projeyi
kendi belirleyece i etaplar halinde gerçekle tirecektir.
Gaziosmanpa a Belediyesi ve Gaziosmanpa a
aat Yat m Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A. . nin 1nci etaba ait araziyi teslim etmesi halinde 2014 y
n ilk alt ay nda
ba layacakt r. Teslim edilen 350.000 metrekare alan üzerinde 4.500 konut ve ticari alanlar
geli tirilerek yakla k bir milyar sekiz yüz altm milyon (1.860.000.000,-$) USD ciro
planlanm r.
Konu ile ilgili geli me kaydettikçe kamuoyuna gerekli aç klamalar yap lacakt r.
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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