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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

: Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy - Beşiktaş / İstanbul

Telefon ve Faks No.

: Tel: 212 281 01 42 (1032) Faks: 212 270 55 58

Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve
Faks No.su
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Açıklama mı?

Özet Bilgi

: Tel: 212 281 01 42 (1032) Faks: 212 270 55 58

: Hayır
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliği
hükümleri çerçevesinde Şirketimizin, tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Mars Sinema
: Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi'ne devrolunmasına ilişkin başvuru
belgelerinin, birleşmeye esas alınan 30.06.2012 tarihli mali tablolar ile Genel Kurul tarihi
arasındaki sürenin 9 ayı aşacak olmasından ötürü güncellenmesi hakkında

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 22/10/2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
toplantısında; Şirketimizin halihazırda ortağı bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 2223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema
Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesi ve devir suretiyle birleşme işlemlerine
başlanmasına; birleşme işlemine ilişkin çalışmaların 30.06.2012 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.11.2012 tarihinde başvurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No: 31 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, birleşme esas mali tablo tarihi ile birleşmeye
ilişkin genel kurul karar tarihi arasında en fazla 9 ay olabilecektir.
Gelinen aşamada, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde birleşme işlemine ilişkin izin talebimiz halen değerlendirilmekte olup; Şirketimize
menfi ya da müspet bir karar henüz tebliğ edilmemiştir. Birleşme prosedürü kapsamındaki Sermaye Piyasası Kurulu iznini takip eden
işlemlerin alacağı süreç de dikkate alındığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurumuzu olumlu sonuçlandırması halinde dahi, bahsi
geçen 9 aylık sürede işlemlerin tamamlanması mümkün bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi'ne
devrolunmasına ilişkin işlemlerin ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde incelenmekte olan başvurumuzun, 31.12.2012 tarihli mali tablolar
esas alınarak güncellenmesi gerekliliği hasıl olmuştur.
Bu kapsamda görüşmeler sonucunda;
i. Şirketimizin, halihazırda ortağı bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema Turizm Ve
Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına
ilişkin işlemlere, 31.12.2012 tarihli mali tablolar esas alınarak devam edilmesine,
ii. 31.12.2012 tarihli mali tablolar üzerinden gerekli bağımsız denetim, SMMM veya YMM raporu ile uzman kuruluş raporlarının teminine,
birleşmede oluşacak değiştirme ve birleşme oranlarının ve gerek görülmesi halinde ayrılma akçesi tutarının belirlenmesine; birleşme
sözleşmesi ile Yönetim Kurulu raporunun müzakere edilmesi ve hazırlanmasına,
iii. Bu şekilde gerekli belgeler temin edildikten sonra, birleşme için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın aradığı Sermaye Piyasası Kurulu izni
için halihazırda mevcut başvurumuzun güncellenmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

