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İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
29 Ekim Caddesi No: 23 Medya Blok

Kat: 4 Yenibosna İSTANBUL

İlgi: 01.042010 tarih 2010-094 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazı ile yapılan Şirketinizin mevcut ortaklarından İhlas Holding A.Ş.'nin
portföyünde bulunan ve Şirket sermayesinin % 30'una karşılık gelen 24.000.000 TL nominal
değerli paylar ile İhlas Yayın Holding A.Ş. 'nin portföyünde bulunan ve Şirket sermayesinin %
3'üne karşılık gelen 2.400.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere halka arz edilecek olan
toplam 26.400.000 TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınması talebi
Kurulumuzun 05.05.2010 tarih ve 12/382 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

Söz konusu toplantıda ayrıca,
Şirketinizin;
a) Özel durum açıklamalarının; Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların

Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği "nde yer alan esaslar ve izahnamede belirtilen
bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya duyurulması, bu kapsamda, bu açıklamalardan
yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, tam,
dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli bir biçimde yapılmasını sağlayacak organizasyon yapısını halka
arz tarihinden itibaren 1 ay içinde oluşturması gerektiği,

b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesindeki "Halka açık anonim
ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili
bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve
bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz"
hükmüne aykırılık teşkil edecek bir uygulama içerisinde bulunmaması gerektiği,

c) Şirket paylarının Borsa'da işlem gördüğü ilk günü takip eden 30. günün sonuna kadar
http://www.turkiyegazetesi.comladresli Şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasının
oluşturulması gerektiği,

d) Satış fiyatının hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan
değerleme raporunun en geç satış başlamadan 2 iş günü once sirkülerler ile aynı şekilde ilan
edileceği,
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e) Tasarruf sahipleri sirkülerinin KAP'ta ve ortaklığın internet sitesinde yayımlanması
gerektiği,

hususlarında bilgilendirilmenize karar verilmiştir.
Diğer taraftan;
a) Şirket'in halka arz izahnamesinin KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanması

ve Şirket internet sitesinde yayınlandığımn sirküler ve olası diğer ilan metinlerinde
duyurulması,

b) Halka arz işlemleriyle ilgili tüm tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Kurulumuzun
Seri.I, No:40 sayılı Tebliği'nin 26'ncı maddesi hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat
ve özenin gösterilmesi,

c) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satış tamamlanmadan ortaya çıkan
değişikliklerin ve yeni hususların, hisseleri halka arz edilen ortaklık ve konsorsiyum üyeleri
tarafından, bunların öğrenildiği tarihte, satış durdurularak en seri haberleşme vasıtasıyla yazılı
olarak Kurula bildirilmesi ve onayalınması,

d) Sirkülerler, duyuru metni ile tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete
ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasımn her ilanı izleyen, satış sonuçları
hakkındaki bilgilerin satış süresinin sona ermesinden itibaren 6 iş günü içinde Kurul' a
gönderilmesi,

e) Paylar tasarruf sahiplerinin hesaplarına kaydedilinceye kadar gerekli tüm işlemlerin
yerine getirilmesi,

gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

•
Bekir Sıtkı ŞAFAK

Kurul Başkan Yardımcısı

EKLER:
1- Kayda Alma Belgesi
2- İzahname ve Ekleri
3- Tasarruf Sahipleri Sirküleri
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Sermaye Piyasası Kurulu
ANONİM ORTAKLıKLARıN

PAYLARININ KA YDA ALıNMASıNA
İLişKİN BELGE

Numarası Tarihi
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Bu belge ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Finans
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından
halka arz edilecek olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin ortaklarından İhlas
Holding A.Ş.'ye ait 24.000.000 (Yinnidörtmilyon) TL ve İhlas Yayın
Holding A.Ş. 'ye ait 2.400.000 (İkimilyondörtyüzbin) TL nominal değerli
paylar ile Kurul kaydında bulunmayan sermayesini temsil eden
53.600.000 (Elliüçmilyonaltıyüzbin) TL nominal değerli paylar, 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kurul kaydına
alınmıştır .
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Bekir Sıtkı ŞAFAK
Kurul Başkan Yardımcısı

Ortaklığın :

Bağlı olduğu T Sicil Memurluğu . İstanbul

: 443129Sicil No


