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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 
    
 

      

Ortaklığın Adresi : 
YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ 
NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA 

Telefon ve Faks No. : 332 - 2212002 332 - 2364340 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri 
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 
Faks No.su 

: 332 - 2212038 332 - 2341759 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 
Açıklama mı? 

: Hayır 

Özet Bilgi : 
Şirket Aleyhine açılmış ortak alacak davaları güncellemesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulunun 10/01/2013 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-115.02-39-199 
sayılı yazısına istinaden cevap Hk. 

 
   AÇIKLAMA: 

 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz tarafından 20.11.2012 tarihinde yayınlanan İşlem Görme Bilgi Formunun 3.4.19 nolu 
bölümünde yer alan Grup Aleyhine açılan davalara ilişkin bilgi güncellemesi ile Sermaye Piyasası Kurulunun 10/01/2013 tarih ve 
B.02.6.SPK.0.13.00-115.02-39-199 sayılı yazılarına ilişkin açıklama; 
Şirketimiz tarafından 20.11.2012 tarihinde yayınlanan İşlem Görme Bilgi Formunun 3.4.19 nolu bölümünde bulunan Grup Aleyhine yurt 
dışında açılan ve Tenfiz aşamasına gelen davalar başlığında yer alan 951 adet dosya(68.282.258,11-TL) ile ilgili olarak 31.12.2012 tarihi 
itibariyle, 156 adet dosya(13.227.849,33-TL) Yargıtay tarafından  onanarak Şirketimiz lehimize sonuçlanmıştır. Davalardan 134 
dosya(11.432.542,59-TL) Şirketimiz aleyhine sonuçlanmış, 134 dosyadan 117 dosya karşılığı 11.854.852,27-TL. Şirketimiz ve Grup 
Şirketlerince ödenmiştir.(Dava değeri ile ödenen tutar arasındaki  fark mahkeme kararlarında belirtilen faiz ve yargılama giderlerinden 
kaynaklanmaktadır) Yapılan ödeme karşılığında 21.897 adet hisse senedi(MKK hesabı ile,43.794,-Pay) teslim alınmıştır. İadesi yapılmayan 
hisse senetlerinin iadesi için yasal girişimler devam etmektedir. Aleyhe sonuçlanan 134 dosyadan kalan 17 dosya  ile ilgili gerekli 
şikayetler yapılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. 
31.12.2012 tarihi itibariyle İşlem Görme Bilgi Formunun 3.4.19 nolu bölümünde yer Tenfiz aşamasında olan davalar 812 adet olup, bu 
dosyaların 397 adeti yerel  mahkeme aşamasında, 207 adet dosya temyiz aşamasında 191 adet dosya ise karar düzeltme 
aşamasındadır.  

 
    

 

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. 

 


