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Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?

: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
: Tel : 0 242 248 68 00 - Fax : 0 242 248 64 72
: info.divanantalya@divan.com.tr

Özet Bilgi

:

: Tel : 0 242 248 68 00 - Fax : 0 242 248 64 72
: Hayır
Divan Antalya Talya Oteli'nin Faaliyetinin
Durdurulması İle İlgili Bilgilendirme

AÇIKLAMA:
Şirketimizin 2 Nisan 2013 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında
belirtilen, Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapım için resmi
makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına
yönelik çalışmalar ve hukuki süreç, faaliyet raporlarımızda da açıklandığı üzere,
devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak en son kamuya açıklanan faaliyet raporu sonrasında, süreci
önemli ölçüde etkileme ihtimali olan, özel durum açıklaması yapılmasını
gerektirecek önemde herhangi bir gelişme bulunmamakla birlikte, yatırımcılarımız
tarafından konunun yakından takip edilmesi nedeniyle bu dönemdeki gelişmeler
özetle aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
* Dava süreçlerinde bu dönemde herhangi bir gelişme olmamıştır.
* Otelimizin yeniden inşası faaliyetini doğrudan etkilememekle birlikte ileride
doğacak hukuki sorunları bertaraf edebilmek amacıyla şirketimizce Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne Şirketin arsasının da dahil olduğu bölge içerisinde
Hazine'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın yer almasından bahisle 1/5000'lik
planının değişikliği için başvuru yapılmıştır. Söz konusu ana plan değişiklik talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenmekte olup henüz bir karar
verilmemiştir.
İlgili süreçlerin tamamlanması ile yatırım çalışmalarına başlanabilecektir.

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.

