OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL’DA YAZILI OLARAK İLETİLEN GÖRÜŞ VE SORULARA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME
Sayın Niyazi İşlek,
17 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurul toplantısında bir bölümüne sözlü
olarak cevap verdiğimiz sorularınıza ilişkin cevaplarımızı aşağıda dikkatinize sunarız.
Yazınızda Şirketimiz pay fiyatında gözlemlenen hareketlilik eleştirilmekte ve manipülatif işlemlerin
gerçekleştirilmesinden şüphelenildiği ifade edilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından serbest piyasa
koşullarına göre işletilen pay piyasasında fiyat, yatırımcı emirlerine göre oluşmakta ve ihraççı şirketlerin
bu fiyatı etkileme imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Şirketimiz paylarının piyasadaki fiyatını
etkilemek yönünde bir yetkimiz bulunmadığı gibi, fiyat hareketlerini engelleme ya da fiyatı belli seviyede
tutma yönündeki her türlü girişim de SPK düzenlemelerine aykırı olacaktır. Pay piyasasının denetim ve
kontrol yetkisi Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu uhdesinde olup, şüpheli görülen işlemler
hakkında bu kurumlara başvurulması gerekmektedir.
Yazınızda belirtilen SPK’nun geri alım işlemlerine ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları
Şirketimizce titizlikle değerlendirilmiştir. 25.07.2016 tarihli açıklamanın ilk maddesinde SPK Kararı’nın,
Tebliğ’de düzenlenen yetkilendirme ve %10’luk sınır ile günlük işlem miktarı ortalamasının %25’inin
geçilemeyeceğine ilişkin işlem esasının geçici olarak uygulanmamasını içerdiği açıkça ifade edilmiştir.
Tebliğ’in 9.maddesinin 3. bendindeki “Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.” hükmü için herhangi
bir istisna getirilmemiş olup hükmün halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır. Şirketimizin birikmiş
geçmiş yıllar zararları nedeniyle kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynağı bulunmamaktadır. Bu
çerçevede SPK’nın söz konusu kararları ve yürürlükteki Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,
düzenlemelere göre Şirketimizin paylarını geri alma imkânı bulunmamaktadır. Diğer taraftan yazınız
ekinde iletilen listenin 25.07.2016 itibariyle “hisse alım yapmayı planladığını/değerlendirdiğini açıklayan”
şirketler listesi olduğu ve listedeki şirketler arasında bu açıklamayı yapmakla birlikte fiilen alım
gerçekleştirmeyen şirketlerin de bulunduğu görülmektedir.
Yazınızda Şirketimizin Antalya’daki otelinin “Divan” markası ile birlikte kullanılması da gündeme
getirilmiştir. Antalya'da bulunan ve 13 Mayıs 2013 tarihi itibari yenileme çalışmaları nedeniyle faaliyetine
ara verilen otelimiz, faaliyette olduğu dönemde "Divan Antalya Talya Oteli" ismiyle "Divan" markası
altında hizmet sunmuştur. Bu nedenle finansal raporlarımızda ve özel durum açıklamalarında otelden
“Divan Antalya Talya Oteli” ismiyle bahsedilmektedir. Bu kapsamda şirketimize ait iletişim adreslerinde
de "divan" uzantılı mail adresleri kullanılmaktadır. Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ile bu iş ilişkisi hakkında
ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Son olarak özellikle belirtmek isteriz ki Şirketimizin ciddi zararlar açıkladığı önceki dönemlerin aksine,
özellikle son yıllarda aldığı yönetimsel kararlar ile bu duruma son verildiği ve kar elde edildiği; birikmiş
geçmiş yıl zararlarının da giderek erimekte olduğu, finansal raporlarımızdan takip edilebilmektedir.
Şirketimiz faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tüm konularda, alanlarında yetkinliklerini kanıtlamış kişilerden
gerekli destek ve yönlendirmeler alınarak, faaliyetlerin olabilecek en etkin şekilde yürütülmesi
sağlanmaktadır.
Şirketimiz tarafından her zaman SPK düzenlemelerine uyum ve kamuyu aydınlatma konularına özen
gösterilmekte, yatırımcılarını en iyi şekilde bilgilendirmeyi hedeflemekte ve yasal sınırları içinde hareket
etmektedir.
Yazınızda belirtilen tüm görüş ve önerileriniz Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte olup, ilettiğiniz
değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

