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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

: Ortaköy Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 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
: Evet
Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması sonucu Rekabet
: Kurulu'nun 17.11.2011 tarih ve 11-57/1473-539 sayılı izni hukuki
geçerliliğini korumaktadır

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8.11.2013 tarih ve 2013/073 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
Bilindiği üzere, Şirketimiz sermayesinin %89,01'lik kısmını temsil eden hisselerinin Esas Holding A.Ş. tarafından Mars Sinema Turizm ve
Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne devredilmesi ve Esas Holding A.Ş.'nin Spark Entertainment Ltd. Şti'nin sermayesinin %50'lik kısmını
temsil eden hisselerini devralması işlemine Rekabet Kurulu'nun 17.11.2011 tarih ve 11-57/1473-539 sayılı kararı ile izin verilmiştir.
Söz konusu Rekabet Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Rekabet Kurumu aleyhine Danıştay 13. Dairesi
nezdinde dava açılmıştır. Danıştay 13. Dairesi tarafından E.2012/2013 sayılı dosyası kapsamında verilen ara karar ile Rekabet Kurulu
kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Danıştay'ın bu kararını takiben davacı davadan feragat etmiştir.
Şirketimizce tüm bu bilgiler, davaya taraf olmamamız sebebiyle, dava dışı kaynaklardan öğrenilmiştir. Bu bilginin öğrenilmesi üzerine,
derhal davaya katılma talebinde bulunulmuş ancak Danıştay tarafından bu talebimiz hakkında herhangi bir karar verilmemiştir.
Dolayısıyla davaya ilişkin gelişmeler, hiçbir şekilde Şirketimize tebliğ edilmemiştir.
Ayrıca, bu bilginin öğrenilmesi üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hukukçularımızdan alınan bilgiler ışığında değerlendirme yapılmış
ve feragat nedeniyle hukuki etkisini kaybedebilecek olan davanın ve yürütmeyi durdurma kararının öğrenildiği tarihte kamuya
açıklanmasının gerek Şirketimizin yasal haklarına gerekse de şirketimiz ortağı olan yatırımcıların çıkarlarına halel getirebileceği
değerlendirilerek; Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay 13. Dairesi tarafından E.2012/2013 sayılı
dosyası kapsamında 9.10.2012 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması hakkındaki karara ve bu dava kapsamında davacı tarafın
feragatine ilişkin bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine 6.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren (Seri: VIII, No:54) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim
Kurulu'nca 23.01.2013 tarih ve 2013/005 sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Bugün gelinen noktada ise, söz konusu bilginin ertelenmesine sebep olan nedenler ortadan kalktığından bilgilerin kamuya açıklanması
gereği doğmuştur.
Nitekim, Davalı Rekabet Kurumu'nun Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı başvurduğu itiraz
üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 25/04/2013 tarih ve YD İtiraz No. 2013/76 sayılı karar ile itirazın kabulü yönünde
hüküm tesis edilmiş ve yürütmenin durdurulması kararı davacının feragati nedeniyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla Rekabet Kurulu'nun
birleşmeye izin veren kararı hukuki geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu karar, davaya katılma talebimize binaen Şirketimiz
avukatlarına da tebliğ edilmiştir.
Yukarıda yer verilen sebeplerle Şirketimiz Yönetim Kurulu olarak;
Kamuya açıklanması ertelenen bilginin, ertelenme sebepleri ortadan kalktığından, SPK mevzuatı kapsamında özel durum açıklaması ile
kamuya ve borsaya açıklanmasına, 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.

