MAL
LER KOORD NATÖRLÜ Ü
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. hlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna Bahçelievler/ STANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www. hlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Ba k. 470 003 1704

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
: 19.04.2013
: Ba Ortakl
n Kazand
hale Hk.

stanbul Menkul K ymetler Borsas Ba kanl

’na;

Ba
ortakl klar zdan, hlas Net A. . Ba lar Belediye Ba kanl ’n n; Ba lar’da
Kablosuz Geni Alan A ve Güvenli Internet Ba lant sa lanmas maksad yla açm oldu u
ihaleyi KDV dâhil 1.292.000 TL bedel ile en iyi fiyat vererek kazanm bulunmaktad r.
Proje kapsam nda, Ba lar’daki halka aç k alanlar, park ve caddelerde d ortam
ekipmanlarla Wi-Fi güvenli internet eri imi, Belediyeye ait birimlere KIOSK’lar konularak
halk n e-Belediyecilik faaliyetlerinden daha etkin yararlanmas , Belediyeye ait mahalle
konaklar ve bilgi evlerinin belediye merkez binaya kablosuz ba lant ve belediyenin d
birimleri aras nda güvenli networkun tesis edilmesi ve internet eri iminin tek noktadan ç
sa lanacakt r.
Kesinle en ihale karar gere ince, Ba lar Belediyesi ile hlas Net A. . aras ndaki sözle me
bu gün (19.04.2013) imzalanm olup, maksimum 2 ay içinde söz konusu i in bitirilerek
teslimi hedeflenmektedir.
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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Yönetim Kurulu Üyesi
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