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Haber veya Söylentilerin Doğrulanması 

      

Ortaklığın Adresi : 
NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ 
NO:12 / 3 SELÇUKLU KONYA 

Telefon ve Faks Numarası : 0332 2212002 – 0332 236 4340 

E-posta adresi : kombassan@kombassan.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks Numarası 

: 0332 221 2038 – 0332 238 1087 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi 

: Yok 

Özet Bilgi : 
Holding ve Ggrup şirketleri ile ilgili 08.07.2014 tarihli 
basında çıkan Haber Hk 

AÇIKLAMA: 
SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. 
Maddesine istinaden yapılan açıklamadır. 
 
08.07.2014 tarihli Anadolu Manşet gazetesinde Kombassan Holding ve Grup şirketleri hakkında yapılan 
haber ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz ve şirket yetkililerince adı geçen gazeteye yapılmış bir basın 
açıklaması bulunmamaktadır. 
 
İlgili haberde belirtilenn Hindistan’da  Rulman fabrikası yatırımı için, Holdingimizin yurt dışı iştiraklerinden 
Romanya’da kurulu ve Rulman imalat sektöründe faaliyet gösteren S.C. Rulmenti S.A. ünvanlı İştirakimiz 
tarafından 2008 yılında, Dünya’nın büyük pazarlarından olan Hindistan’da yatırım yapılması için gerekli 
çalışmaların yapılması kararı alınarak çalışmalar başlatılmış ve halen devam etmektedir. 
 
Anılan haberde yer alan diğer bir husus ise, Grup şirketlerimizden Kompen A.Ş., Komgıda A.Ş., Bera A.Ş. ve 
Kombassan A.Ş.’nin halka arzı konusudur. Adı geçen veye geçmeyen Grup Şirketlerimizin halka arzı 
hususunda öteden beri dile getirilen ilke ve niyet kararı olmakla birlikte, haberde belirtildiği şekilde bu gün 
itibariyle icra aşamasına gelmiş bir çalışma ve bu konuda gerek Holding Yönetim Kurulunca gerekse ilgili 
şirket Yönetim Kurullarınca alınmış böyle bir karar bulunmamakta ve yapılan haber gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
 
Bahse konu haberler Holdingin geçmiş dönemlerde ve Borsaya giriş sürecinde kamuoyu ile paylaşılan 
geleceğe yönelik değerlendirme ve ilke kararları çerçevesinde yapılmış açıklamaların yeni bir açıklama gibi 
ilgili gazete tarafından kendi yorumlarını da katarak haberleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Yine aynı haberde Yönetim Kurulu Başkanımız Haşim ŞAHİN tarafından yapılan bir açıklama imiş gibi 
verilen şirketimizin devam eden davalarına ilişkin Özel Durumlar Tebliği uyarınca en son 15.05.2014 
tarihinde  kap.gov.tr adresinde ilgili bilgi güncellemesi yapılmış olup mevzuat gereğince belirtilen 
sürelerde bilgi güncellemesi yapılacaktır. 
 
Ayrıca Borsada işlem gören halka açık bir şirket ve kurumsal kimliğimiz gereği Holding ve grup şirketlerimiz 
hakkındaki bu ve benzeri haberlerin  tüm yazılı ve görsel basın için ortak basın açıklaması şeklinde 
gerçekleştireceğini  kamuoyuna duyururuz 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 
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. 
 


