DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
GİRİŞ
Şirketimiz’in Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve
karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2018 Cuma Günü saat 11:00’da Burhaniye Mahallesi
Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde
toplanacaktır.
Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu’nu da içerecek
şekilde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun
II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (“SPK Kurumsal Yönetim Tebliği”) kapsamında gerekli
açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket
Merkezi’nde, www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“eGKS”)’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
GENEL KURUL’A KATILIM PROSEDÜRÜ
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1527’nci maddesi hükümleri
uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi MKK’nın e-GKS’si vasıtasıyla elektronik
ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik
ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza
Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik
imza sahibi” pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi
halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılımları mümkün
olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli
bilgiyi, MKK’dan ve/veya MKK’nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden
edinebilirler.
6102 sayılı TTK'nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu
(“Spkn.”)’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay
sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi”
dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri
katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna
gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden
yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin,
elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak
kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun
şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren SPK’nın II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce
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onaylanmış olarak Şirketimiz’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği
Şirketimiz Merkezi’nden veya Şirketimiz’in
www.doganholding.com.tr adresindeki
Kurumsal İnternet Sitesi’nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden
yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır.
Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı
gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet
belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte
(EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Esas Sözleşme’nin 19’uncu maddesine göre;
“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette TTK,
SPKn., SPK düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan
ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirket’in
internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı
sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken
bildirim ve açıklamalara da yer verilir.
b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda
gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü
Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme
hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.
c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği
karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.
d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan
bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.
Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az
bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır;
ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması
gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları
gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama
gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun
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olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi
almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması
mümkün değildir.
f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi
sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse
oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da
seçilebilir.
g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret
Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki
katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.
Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya
başvurulması zorunludur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait
bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil
ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa
hakkı sahibi kullanır.
ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar
nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.
i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun
çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar.
Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’ nun 1527’ nci Maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.”
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ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY
HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU
TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ
-

Şirket’in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Adilbey Holding A.Ş.
Doğan Ailesi
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım ve Diğer
Ortaklar
TOPLAM

-

Sermayedeki Payı
(Türk Lirası)

Sermayedeki
Payı (%)

1.290.679.019,43

49,32

377.126.524,49

14,41

949.132.744,09

36,27

2.616.938.288,00

100,00

Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:
2.616.938.288 adet

-

Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:
2.616.938.288 adet

-

İmtiyazlı Pay:
YOKTUR.
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GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.
Gerekçe :

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) doğrultusunda Genel
Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
Gerekçe :

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanağının imzalanması
hususunda yetki verecektir.

3. Gündem’in 4’üncü ve 5’inci maddelerinde görüşülecek olan; Şirketimiz ile Demirören

Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte
“Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamındaki “Hisse
Satış ve Devir İşlemleri”ne ilişkin olarak;
a. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri” ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma
Platformu (“KAP”) (www.kap.gov.tr)’ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin
Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)’nde yer aldığı,
b. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli “Hisse Satış
Sözleşmesi”nin ticari sır kapsamına girmeyen kısımlarına ilişkin detaylı açıklamaların yer
aldığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı’nın Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nın
kamuyu
aydınlatma
düzenlemelerine
uygun
olarak,
KAP
(www.kap.gov.tr)’ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi
(www.doganholding.com.tr)’nde yer aldığı,
c. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli “Hisse Satış
Sözleşmesi”ne ilişkin Rekabet Kurumu izni dahil tüm kapanış koşullarının gerçekleşmesi
halinde KAP vasıtası ile ÖDA yapılarak pay sahiplerimizin bilgilendirildiği veya
bilgilendirileceği,
d. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için,
SPKn.’nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlığını taşıyan 29’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul
Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının
aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz
payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy
hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
e. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki
işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden
olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine
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göre, “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp
“Hisse Satış ve Devir İşlemleri”ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği
kapsamında paylarını Şirketimiz’e satarak “ayrılma hakkı”na sahip olacakları,
f. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben,
Genel Kurul Toplantısı’nda “olumsuz” oy kullanan ve “muhalefet şerhi”ni Genel Kurul
Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, “ayrılma hakkı” kullanım süresi
dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı”
kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan “ayrılma hakkı”nın
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim
ederek “ayrılma hakkı”nın kullanılması durumunda; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı”
başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkı
kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz’in 1
Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 0,77 Türk
Lirası (77 Kuruş) olduğu,
g. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Hisse
Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren
en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla
10 (on) iş günü olacağı,
h. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu
payların “tamamı” için kullanılmasının zorunlu olduğu,
i. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin
“ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı
kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler
doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği;
“ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay
bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
j. Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile “red” edilmesi halinde
“ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,
hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.
Gerekçe :

Gündem’in 4’üncü ve 5’inci maddelerinde görüşülecek olan; Şirketimiz ile
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde
imzalanan ekleri ile birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu “Hisse
Satış Sözleşmesi” kapsamındaki “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”ne ilişkin olarak,
“ayrılma hakkı”, “ayrılma hakkının kullanımı”, “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”
hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
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4. Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan
ekleri ile birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında;
doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704’ünü
temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin
çıkarılmış sermayesinin % 77,6690’ını temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV
Holding A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin (iktisap edilecek ilave paylarla birlikte) %
100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı A.Ş.’nin tamamı
ödenmiş sermayesinin % 99,9982’sini temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin tamamı
ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden
payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH’ın tamamı ödenmiş
sermayesinin % 57,5790’ını temsil eden payların ve dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim
Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476’sını temsil eden payların, toplam
916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli (“Satış Bedeli”) üzerinden nakden ve peşin olarak
satılmasına ve “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun
ilgili maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki
işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddeleri ile ilgili
sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun, “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”(II-23.1.a sayılı Tebliğ)
ile değişik “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“II-23.1
sayılı Tebliğ”), ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ve Rekabet Kurumu izni doğrultusunda
Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
Gerekçe :

Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018
tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu
“Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında; doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan
Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704’ünü temsil eden payların,
doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış
sermayesinin % 77,6690’ını temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
TV Holding A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin (iktisap edilecek ilave paylarla
birlikte) % 100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
Haber Ajansı A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 99,9982’sini temsil eden
payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin %
100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet
Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil
eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH’ın
tamamı ödenmiş sermayesinin % 57,5790’ını temsil eden payların ve dolaylı bağlı
ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin %
1,1476’sını temsil eden payların, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli
(“Satış Bedeli”) üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına ve “Hisse Satış ve
Devir İşlemleri”nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun ilgili maddeleri;
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki
işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü
maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun, “Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ”(II-23.1.a sayılı Tebliğ) ile değişik “Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“II-23.1 sayılı Tebliğ”),
ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ve Rekabet Kurumu izni doğrultusunda
Genel Kurul’da onaya sunularak görüşülecek ve karara bağlanacaktır.
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5. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni henüz belirsiz ise veya
Rekabet Kurumu tarafından koşula bağlı ya da kısmi izin verilir ise görüşülüp karara bağlanmak
üzere “Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin” Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet
Kurumu’nun onay verdiği şekliyle gerçekleştirilmesi veya Rekabet Kurumu’nun onay vermemesi
durumunda “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim
Kurulu’nun yetkilendirilmesinin ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulması, bu çerçevede;
a. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 105.000.000 Türk
Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı
hamiline yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 105.000.000 adet
payda -“Hisse Satış Sözleşmesi” bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte- sahip
olduğumuz 97.723.878,03 adet ve Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %
93,0704’ünü temsil eden payların, 132.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması,
görüşülmesi ve karara bağlanması.
b. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
552.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari
değerli, tamamı nama yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan
552.000.000 adet payda sahip olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi” bağlamında iktisap edilecek
ilave paylar ile birlikte- 428.732.788,05 adet ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin
çıkarılmış sermayesinin % 77,6690’ını temsil eden payların, 155.000.000,00 Amerikan Doları
bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel
Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
c. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan TV Holding A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 2.080.593.391 Türk
Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve
pay senedine bağlanmış 2.080.593.391 adet payda sahip olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi”
bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte - 2.080.593.391 adet ve Doğan TV Holding
A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden payların, 599.674.050,30
Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
d. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Haber Ajansı A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 11.800.000 Türk
Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay
senedine bağlanmış 1.180.000.000 adet payda sahip olduğumuz 1.179.978.707 adet ve Doğan
Haber Ajansı A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 99,9982’sini temsil eden payların,
5.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve
devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
e. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve
Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin, tamamı ödenmiş 15.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden,
beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış
15.000.000 adet payda sahip olduğumuz 15.000.000 adet ve Doğan Dağıtım Satış Pazarlama
Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin %
100,00’ünü temsil eden payların, 7.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması,
görüşülmesi ve karara bağlanması.
f. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
4.400.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı
nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 4.400.000 adet payda sahip olduğumuz -“Hisse Satış
Sözleşmesi” bağlamında iktisap edeceğimiz ilave paylar ile birlikte - 4.400.000 adet ve Doğan
İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden
payların, 12.751.210,73 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye
satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara
bağlanması.
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g. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH’ın tamamı ödenmiş 97.000.000
Avro sermayesini temsil eden, beheri 1 Avro itibari değerli, 97.000.000 adet payda sahip
olduğumuz 55.851.651 adet ve Doğan Media International GmbH’ın tamamı ödenmiş
sermayesinin % 57,5790’ını temsil eden payların, 4.042.004,10 Amerikan Doları bedel ile
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un
onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
h. Dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 440.000.000
Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve
pay senedine bağlanmış 440.000.000 adet payda “doğrudan” sahip olduğumuz 5.049.342 adet ve
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476’sını temsil eden
payların, 532.734,87 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye
satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara
bağlanması.
Gerekçe :

İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni
henüz belirsiz ise veya Rekabet Kurumu tarafından koşula bağlı ya da kısmi
izin verilir ise görüşülüp karara bağlanmak üzere “Hisse Satış ve Devir
İşlemlerinin” Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet
Kurumu’nun onay verdiği şekliyle gerçekleştirilmesi veya Rekabet
Kurumu’nun onay vermemesi durumunda “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin
gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin
ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

EKLER:
1. Vekaletname Örneği,
2. “Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile İmzalanan 06.04.2018 tarihli Hisse Satış
Sözleşmesi” Ek Bilgi Notu
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EK/1
VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin 11 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 11.00’da Burhaniye
Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak
tanıtılan .....................................’yı vekil tayin ettim.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A)

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini
işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.

Kabul Red

Muhalefet Şerhi

2. Toplantı Tutanağının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi.
3. Gündem’in 4’üncü ve 5’inci maddelerinde
görüşülecek olan; Şirketimiz ile Demirören
Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6
Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile
birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz
konusu
“Hisse
Satış
Sözleşmesi”
kapsamındaki “Hisse Satış ve Devir
İşlemleri”ne ilişkin olarak;
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a. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri” ile
ilgili tüm detaylı açıklamaların,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı’nın
kamuyu aydınlatma düzenlemelerine
uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma
Platformu
(“KAP”)
(www.kap.gov.tr)’ta
ve
Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin
Kurumsal
İnternet
Sitesi
(www.doganholding.com.tr)’nde yer
aldığı,
b. Demirören Medya Yatırımları Ticaret
A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli
“Hisse Satış Sözleşmesi”nin ticari sır
kapsamına
girmeyen
kısımlarına
ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı’nın Sermaye
Piyasası
Mevzuatı’nın
kamuyu
aydınlatma düzenlemelerine uygun
olarak, KAP (www.kap.gov.tr)’ta ve
Doğan Şirketler Grubu Holding
A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi
(www.doganholding.com.tr)’nde yer
aldığı,
c. Demirören Medya Yatırımları Ticaret
A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli
“Hisse Satış Sözleşmesi”ne ilişkin
Rekabet Kurumu izni dahil tüm
kapanış koşullarının gerçekleşmesi
halinde KAP vasıtası ile ÖDA
yapılarak
pay
sahiplerimizin
bilgilendirildiği
veya
bilgilendirileceği,
d. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin
Genel Kurul Toplantısı’nda kabul
edilebilmesi için, SPKn.’nun “Genel
kurul toplantılarına ilişkin esaslar”
başlığını taşıyan 29’uncu maddesinin
6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı
aranmaksızın,
Genel
Kurul
Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz
payların üçte ikisinin olumlu oy
vermesi şartının aranacağı; ancak
Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi
temsil eden oy hakkını haiz payların
en az yarısının hazır bulunması
halinde, Genel Kurul Toplantısı’na
katılan oy hakkını haiz payların
çoğunluğu ile karar alınacağı,
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e. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin
SPKn.’nun
“Ortaklıkların
önemli
nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan
23’üncü maddesinde sayılan önemli
nitelikteki işlemlerden olduğu, bu
nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı”
başlığını taşıyan 24’üncü maddesine
göre,
“Hisse
Satış
ve
Devir
İşlemleri”nin onaylanacağı Genel Kurul
Toplantısı’na katılıp “Hisse Satış ve
Devir İşlemleri”ne olumsuz oy kullanan
ve muhalefet şerhini Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı’na işleten pay
sahiplerimizin, SPK’nın II-23.1 sayılı
Tebliği
kapsamında
paylarını
Şirketimiz’e satarak “ayrılma hakkı”na
sahip olacakları,
f. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin
onaya
sunulacağı
Genel
Kurul
Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul
Toplantısı’nda “olumsuz” oy kullanan
ve “muhalefet şerhi”ni Genel Kurul
Toplantı Tutanağı’na işleten pay
sahiplerimizin,
“ayrılma
hakkı”
kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz
tarafından münhasıran bu süreci
yönetmek üzere “ayrılma hakkı”
kullanımı için yetkilendirilen aracı
kuruma, kamuya açıklanan “ayrılma
hakkı”nın kullanım sürecine ilişkin ilan
edilen çerçevede, genel hükümler
doğrultusunda teslim ederek “ayrılma
hakkı”nın kullanılması durumunda;
SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını
taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun
II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma
hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan
10’uncu maddesi hükümleri dahilinde;
Şirketimiz’in 1 Türk Lirası itibari
değerli beher payı için “ayrılma hakkı
kullanım fiyatı”nın 0,77 Türk Lirası (77
Kuruş) olduğu,
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g. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin
“Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını
taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası
hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı”
kullandırılmasına “Hisse Satış ve Devir
İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel
Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en
geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı
ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin
en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
h. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin
“Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını
taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu
fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nın, pay
sahiplerimizin sahip olduğu payların
“tamamı” için kullanılmasının zorunlu
olduğu,
i. SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin
“Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını
taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci
fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı
kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma
hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz
adına alım işlemlerini gerçekleştirecek
aracı
kuruma, ayrılma hakkının
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen
çerçevede
genel
hükümler
doğrultusunda teslim ederek satışı
(“ayrılma
hakkı”
kullanımını)
gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı
kullanmak için aracı kuruma başvuran
pay sahiplerimize pay bedellerinin en
geç “satış”ı takip eden iş günü
ödeneceği,
j. Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin
Olağanüstü genel kurul kararı ile “red”
edilmesi halinde “ayrılma hakkı”nın
doğmayacağı,
hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.
4. Şirketimiz ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan
2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte
“Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu
“Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında;
doğrudan
bağlı
ortaklığımız,
Doğan
Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin
% 93,0704’ünü temsil eden payların,
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doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin
çıkarılmış sermayesinin % 77,6690’ını
temsil eden payların, doğrudan bağlı
ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.’nin
tamamı ödenmiş sermayesinin (iktisap
edilecek ilave paylarla birlikte) %
100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan
bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı
A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin %
99,9982’sini temsil eden payların, doğrudan
bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış
Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve
Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden
payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan
İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin
tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü
temsil eden payların, doğrudan bağlı
ortaklığımız Doğan Media International
GmbH’ın tamamı ödenmiş sermayesinin %
57,5790’ını temsil eden payların ve dolaylı
bağlı
ortaklığımız
Mozaik
İletişim
Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
sermayesinin % 1,1476’sını temsil eden
payların, toplam 916.000.000 Amerikan
Doları satış bedeli (“Satış Bedeli”) üzerinden
nakden ve peşin olarak satılmasına ve “Hisse
Satış ve Devir İşlemleri”nin, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun ilgili
maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli
nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan
23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını
taşıyan 24’üncü maddeleri ile ilgili sair
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu
(“SPK”)’nun, “Önemli Nitelikteki İşlemlere
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ”(II-23.1.a sayılı Tebliğ) ile değişik
“Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“II-23.1
sayılı Tebliğ”), ilgili diğer mevzuat
hükümleri dahilinde ve Rekabet Kurumu
izni doğrultusunda Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
5. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni henüz
belirsiz ise veya Rekabet Kurumu tarafından
koşula bağlı ya da kısmi izin verilir ise
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görüşülüp karara bağlanmak üzere “Hisse
Satış ve Devir İşlemlerinin” Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet
Kurumu’nun
onay
verdiği
şekliyle
gerçekleştirilmesi
veya
Rekabet
Kurumu’nun onay vermemesi durumunda
“Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin
gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim
Kurulu’nun yetkilendirilmesinin ayrı ayrı
Genel Kurul’un onayına sunulması, bu
çerçevede;
a. Doğrudan
bağlı
ortaklığımız,
Doğan
Gazetecilik A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
105.000.000
Türk
Lirası
çıkarılmış
sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk
Lirası itibari değerli, tamamı hamiline yazılı
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde
kaydileşmiş bulunan 105.000.000 adet payda
-“Hisse Satış Sözleşmesi” bağlamında iktisap
edilecek ilave paylar ile birlikte- sahip
olduğumuz 97.723.878,03 adet ve Doğan
Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin
% 93,0704’ünü temsil eden payların,
132.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile
Demirören Medya Yatırımları Ticaret
A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel
Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve
karara bağlanması.
b. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin tamamı
ödenmiş 552.000.000 Türk Lirası çıkarılmış
sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk
Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde
kaydileşmiş bulunan 552.000.000 adet payda
sahip olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi”
bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile
birlikte- 428.732.788,05 adet ve Hürriyet
Gazetecilik
ve
Matbaacılık
A.Ş.’nin
çıkarılmış sermayesinin % 77,6690’ını temsil
eden payların, 155.000.000,00 Amerikan
Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
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c. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan TV
Holding
A.Ş.’nin
tamamı
ödenmiş
2.080.593.391 Türk Lirası sermayesini temsil
eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari
değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine
bağlanmış 2.080.593.391 adet payda sahip
olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi”
bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile
birlikte - 2.080.593.391 adet ve Doğan TV
Holding
A.Ş.’nin
tamamı
ödenmiş
sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden
payların, 599.674.050,30 Amerikan Doları
bedel ile Demirören Medya Yatırımları
Ticaret
A.Ş.’ye
satış
ve
devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
d. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Haber
Ajansı A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 11.800.000
Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1
(Bir) Kuruş itibari değerli, tamamı nama
yazılı
ve
pay
senedine
bağlanmış
1.180.000.000 adet payda sahip olduğumuz
1.179.978.707 adet ve Doğan Haber Ajansı
A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin %
99,9982’sini temsil eden payların, 5.000.000
Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
e. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım
Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık
ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin, tamamı
ödenmiş 15.000.000 Türk Lirası sermayesini
temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari
değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine
bağlanmış 15.000.000 adet payda sahip
olduğumuz 15.000.000 adet ve Doğan
Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme
Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin
tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü
temsil eden payların, 7.000.000 Amerikan
Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
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f. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet
Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı
ödenmiş 4.400.000 Türk Lirası sermayesini
temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari
değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine
bağlanmış 4.400.000 adet payda sahip
olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi”
bağlamında iktisap edeceğimiz ilave paylar
ile birlikte - 4.400.000 adet ve Doğan İnternet
Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı
ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil
eden payların, 12.751.210,73 Amerikan
Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
g. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media
International GmbH’ın tamamı ödenmiş
97.000.000 Avro sermayesini temsil eden,
beheri 1 Avro itibari değerli, 97.000.000 adet
payda sahip olduğumuz 55.851.651 adet ve
Doğan Media International GmbH’ın tamamı
ödenmiş sermayesinin % 57,5790’ını temsil
eden payların, 4.042.004,10 Amerikan Doları
bedel ile Demirören Medya Yatırımları
Ticaret
A.Ş.’ye
satış
ve
devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.
h. Dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim
Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş
440.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil
eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli,
tamamı nama yazılı ve pay senedine
bağlanmış
440.000.000
adet
payda
“doğrudan” sahip olduğumuz 5.049.342 adet
ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin
tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476’sını
temsil eden payların, 532.734,87 Amerikan
Doları bedel ile Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin
yapılmasının, Genel Kurul’un onayına
sunulması,
görüşülmesi
ve
karara
bağlanması.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca
belirtilir.
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2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar
burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA

18

EK/2
11 Mayıs 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
“Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile İmzalanan 06.04.2018 tarihli Hisse Satış
Sözleşmesi”
Ek Bilgi Notu
1. Taraflar
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 175444 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Burhaniye
Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. (''Satıcı'')
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 131907/5 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Emekyemez
Mahallesi Gümüşgerdan Sokak Demirören Apartmanı No: 2 Beyoğlu/İstanbul adresinde
bulunan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (''Alıcı'')
Satıcı, aşağıda bir listesi yer alan “Hedef Şirketler”de sahip olduğu hisselerin tamamını
("Devredilecek Hisseler") Alıcı’ya ve/veya Alıcı’nın tamamen kendi karar ve yetkisinde
olmak üzere belirleyeceği Kişiler’e satmayı ve devretmeyi, Alıcı’da Sözleşme’de belirtilen
şartlar uyarınca Devredilecek Hisseler'i satın ve devralmayı kabul etmiştir.
2. Satış Bedeli
Satıcı, 916.000.000 ABD Doları (dokuz yüz on altı milyon Amerikan Doları) bedel ("Satış
Bedeli") karşılığında, Devredilecek Hisseler'in ve Doğan TV Holding A.Ş.’deki “Axel
Hisseleri”nin tamamını, bunlara bağlı mevcut ve gelecekte doğabilecek tüm hakları, her tür
takyidat'tan ari olarak satacak ve devredecektir. Satış Bedeli'ne, “Hedef Şirketler”in toplam
işletme değerinin “Devredilecek Hisselere” ve “Axel Hisseleri”ne denk gelen kısmı olan
1.126.000.000 ABD Doları'ndan (bir milyar yüz yirmi altı milyon Amerikan Doları),
280.000.000 ABD Doları (iki yüz seksen milyon Amerikan Doları) tutarındaki “Net
Borç”unun 210.000.000 ABD Doları (iki yüz on milyon Amerikan Doları) tutarındaki
kısmının düşülmesiyle ulaşılmıştır. Alıcı'nın aradaki fark olan 70.000.000 ABD Doları'na
(yetmiş milyon Amerikan Doları) ilişkin olarak herhangi bir talebi olmayacaktır. 28.02.2018
tarihi itibarı ile “Net Borç”un, Satıcı tarafından beyan edilen 280.000.000 ABD Doları’nın (iki
yüz seksen milyon Amerikan Doları) üstünde bir tutar olduğunun tespit edilmesi halinde, aşan
tutar, Satıcı tarafından, Taraflar’ın “Net Borç” tutarı üzerinde mutabık kalması tarihi veya
aşağıda Finansal Danışmanlık Firması tarafından “Net Borç” tutarının belirlenmesi tarihinden
itibaren yedi (7) İş Günü içerisinde, Alıcı’ya nakden ve def’aten ödenecektir.
Alıcı, Satıcı'ya 21 Mart 2018 tarihinde 50.000.000 ABD Doları (elli milyon Amerikan Doları)
("Kapora") tutarında çek vermiş, çek 22 Mart 2018 tarihinde nakde çevrilerek Satıcı tarafından
tahsil edilmiştir. Bu Sözleşme'nin imzasıyla birlikte Satış Bedeli'nin kalan 866.000.000 ABD
Doları (sekiz yüz altmış altı milyon Amerikan Doları) tutarındaki bakiyesinin (i) 100.000.000
ABD Doları (yüz milyon Amerikan Doları) tutarındaki kısım Satıcı'nın Banka Hesabı'na
elektronik para transferi yoluyla blokajsız olarak (ii) 128.000.000 ABD Doları (yüz yirmi
sekiz milyon Amerikan Doları) tutarındaki kısım Satıcı'nın Banka Hesabı'na elektronik para
transferi yoluyla blokajsız olarak, (iii) 612.000.000 ABD Doları (altı yüz on iki milyon
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Amerikan Doları) tutarındaki kısmı ise Satıcı'nın Banka Hesabı'na blokajlı olarak ödenecektir.
Sözleşme'nin devamında (i) ve (ii) altındaki serbestçe tasarruf edilebilen tutarlar birlikte
''Serbest Tutar'' olarak; (iii) altındaki tutar ise ''Bloke Tutar'' olarak adlandırılacaktır. Kalan
26.000.000 ABD Doları (yirmi altı milyon Amerikan Doları) (''Axel Devir Bedeli Bakiyesi''),
“Axel Hisseleri”nin tamamının Alıcı'ya devriyle birlikte eşzamanlı olarak Satıcı'ya elektronik
para transferi yoluyla blokajsız olarak ödenecektir.
Alıcı, “Devredilecek Hisseler”in tamamının devriyle eşzamanlı olarak Bloke Tutar'ın serbest
bırakılmasını ve serbestçe tasarruf edilebilir şekilde Satıcı'nın banka hesabında olmasını
sağlayacaktır.
Hedef Şirketler ve Değerlemeleri aşağıda yer almaktadır;

İşlem Dışı Varlıklar listesinde yer alan Radyo D ve CNN Turk Radyoları’nın toplam
3.000.000 ABD Doları (üç milyon Amerikan Doları) bedelle Alıcı'ya devredilmesi için
Alıcı'nın “alım”, Satıcı'nın da “satım” opsiyonu olacaktır. Taraflar'dan herhangi birinin
opsiyonunu kullanmasıyla satış sözleşmesi kurulur.
3. Net Borç Düzeltmesi
Alıcı ve Satıcı'nın “Net Borç” üzerinde mutabık kalamadığı takdirde, Alıcı “Net Borç”u
doğrulamak üzere Finansal Danışmanlık Firması'na Şirketler'in hesaplarını denetlettirecektir.
Taraflar, söz konusu denetim ve “Net Borç” tespiti için Finansal Danışmanlık Firması
tarafından talep edilebilecek bütün ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümanları temin edecek ve
Şirketler'in temin etmesini sağlayacak olup, Finansal Danışmanlık Firması “Net Borç”
tespitini 10 (on) gün içerisinde tamamlayacaktır. Finansal Danışmanlık Firması'nın tespiti,
bütün Taraflar üzerinde bağlayıcı ve nihai olacaktır. Söz konusu denetimin maliyeti Alıcı ve
Satıcı arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.
“Kapanış”a kadar olan Ara Dönem'de, İşlem dolayısıyla veya sair sebeplerle Şirketler'in
borçlu olduğu finansal kurumların ilgili borçların kısmen veya tamamen geri ödenmesini
istemesi halinde, söz konusu borçlar Alıcı ve Satıcılar'ın birlikte karar vereceği şekilde
Şirketler'in alacağı yeni kredilerle ödenir. Söz konusu işlemler Satış Bedeli'nde herhangi bir
ayarlama gerektirmeyecektir, ancak yeni bir kredi bulunamaması sebebiyle ilgili ödemelerin
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Satıcılar tarafından ilgili Şirketler'e nakit sağlanması yoluyla yapılması halinde, ödeme yapılan
tutar Alıcı tarafından Kapanış'ta Satıcılar'a nakden ve defaten ödenecektir.
“Devredilecek Hisseler”in tamamının devriyle eşzamanlı olarak, Satıcı'nın Şirketler'in finansal
kurumlara borçları altında temerrüde düşmesini önlemek adına ilgili Şirketler'e nakit
sağlaması durumunda, bu tutarlar Alıcı tarafından Satıcı'ya nakden ve defaten ödenir.
4. İşlem Dışı Varlıklar
İşlem Dışı Varlıklar’ın listesi ekte (Ek/A) yer almaktadır.
Kapanış'tan önce ekte belirtilen işlem kapsamından çıkartılacak şirketler, hisseler, faaliyetler
ve varlıklar ("İşlem Dışı Varlıklar"), devre konu Şirketler'in malvarlıklarından çıkartılmak ve
Doğan Holding'in belirleyeceği Kişiler'e devir suretiyle İşlem dışında bırakılacaktır. Bu
varlıkların devri ile bağlantılı doğacak her türlü vergi, resim, harç, masraf ve diğer mali
yükümlülük Taraflar'ca yarı yarıya paylaşılacak olup, diğer her türlü mali yükümlülük
Satıcı’ya ait olacaktır. “İşlem Dışı Varlıklar”ın devri karşılığında doğacak olan, Satıcı'nın
ilgili Şirketler'e olan devir bedeli borcu Kapanış'ta Satış Bedeli'ne ilave edilecek ve buna
ilişkin nakdi ödeme yerine Satıcı'nın ilgili İşlem Dışı Varlık'ı devreden Şirket'e olan devir
bedeli borcu Alıcı tarafından devralınacaktır. “İşlem Dışı Varlıklar”ın devrinin Kapanış'a
kadar tamamlanamaması halinde, Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu devri Kapanış'tan sonra
mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaklardır.
Devri gerçekleşen “İşlem Dışı Varlıklar” açısından Alıcı, Satıcı veya Satıcı'nın belirleyeceği
Kişiler ve devreden Şirketler çoklu bir protokol imzalayacak ve bu protokol uyarınca Alıcı,
ilgili “İşlem Dışı Varlıklar”ın devri dolayısıyla Satıcı'nın veya devralan Kişiler'in devreden
Şirket veya Şirketler'e olan devir bedeli borcunu devralacaktır.
5. Kapanış’a İlişkin Ön Şartlar
Tarafların “Kapanış”ı gerçekleştirme yükümlülüğü;
-

Alıcı'nın Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunması üzerine Rekabet Kurulu'nun İşlem'i
koşulsuz olarak onaylayan veya İşlem ile ilgili herhangi bir onayın gerekli olmadığını veya
İşlem'e herhangi bir itirazın söz konusu olmadığını belirten bir belge veya yazıyı almış olması
veya 4054 Sayılı Kanun tahtında Rekabet Kurulu'nun İşlem'i zımnen onaylamasına,

-

Kanunen gerekli olması durumunda, devre ilişkin olarak RTÜK ve BTK dan İşlem’den önce
alınması gerekli tüm izin ve onayların Alıcı tarafından alınmasına,
bağlıdır.
Satıcı tarafından ise;

-

Commerz-Film GmbH ile Sözleşme’nin ekinde yer alan tadil sözleşmesinin imzalanması ve
bunun geçerli kalması,

-

Satıcı'nın, Kapanış'tan önce Şahıs Hisseleri'nin ve Öncü Girişim'in Devredilecek Hisseler
içinde sahip olduğu Hisseler'in mülkiyetini alması ve Öncü Girşim'in Doğan İnternet
Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. hisselerine ilişkin birlikte satım ve ön alım hakkını İşlem'e ilişkin
olarak kullanmayacağına ilişkin taahhüt vermesi,
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-

Satıcı'nın Doğan Holding genel kurulunun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İşlem'i
onaylamasını sağlamasına,
bağlıdır.

6. Kapanış
Taraflar, (i) Sözleşme’de düzenlenen Ön Şartlar'ın tamamının yerine getirilmesi veya yerine
getirilemeyen Ön Şartlar'dan ilgili Taraf’ça feragat edilmesini müteakip 3. (üçüncü) İş
Günü'nde veya (ii) Taraflar'ın yazılı olarak anlaşacakları başka bir tarih ve saatte ("Kapanış
Tarihi") Satıcı'nın şirket merkezinde veya Taraflar’ca kararlaştırılacak başka bir adreste
kapanış işlemlerini ("Kapanış") gerçekleştirmek üzere toplanacaktır.
Kapanış Tarihi'ni takiben en geç 20 (yirmi) gün içerisinde Satıcı, “Axel Hisseleri”nin
tamamının mülkiyetini Commerz-Film GmbH'dan devralacak ve söz konusu devir tarihinden
itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde “Axel Hisseleri”ni her türlü Takyidat'tan ari olarak
Alıcı'ya, Alıcı'nın “Axel Devir Bedeli Bakiyesi”ni Satıcı'ya elektronik para transferi yoluyla
blokajsız nakden ve defaten ödemesiyle eş zamanlı olarak devredecektir. Satıcı “Axel
Hisseleri”ni devretmekten, Alıcı da devralmaktan imtina edemez.
Kapanış Tarihi itibariyle Şirketler'den (veya işletmelerinden) herhangi birine ilişkin olarak bir
“Önemli Olumsuz Değişiklik”in [ Önemli Olumsuz Değişiklik: Şirketler'den herhangi
birinin faaliyetlerini ve/veya İşlem’in en az altı ay süreyle veya kalıcı olarak yürütememesine
yol açan ve sadece Şirketler (veya işletmeleri) özelinde gerçekleşen her türlü gelişme
(makroekonomik etkenler, mücbir sebepler gibi nedenler dahil) gelişmeleri ifade eder.]
meydana gelmiş olması halinde, Alıcı, tamamen kendi karar ve yetkisinde olmak üzere, ilgili
Şirket’i (veya ilgili işletmeyi) satın almaktan imtina edebilecektir. Kapanış'tan sonra Taraflar,
söz konusu “Önemli Olumsuz Değişiklik”in bertaraf edilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı
göstereceklerdir. “Önemli Olumsuz Değişiklik” “Kapanış Tarihi”nden itibaren 6 (altı) ay
içinde ortadan kalkmazsa “Hedef Şirketler”in Değerlemeleri uyarınca Alıcı tarafından satın
alınmasından imtina edilen Şirket’e (veya işletmeye) denk gelen Satış Bedeli miktarı, Satıcı
tarafından, Alıcı’nın ilk talep tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) İş Günü içinde, Alıcı’ya
nakden ve def’aten ödenecektir. Ancak, Alıcı tarafından satın alınmasından imtina edilen
Şirket’e (veya işletmeye) denk gelen Satış Bedeli miktarının, Satış Bedeli'nin %51'ini (yüzde
elli bir) aşması durumunda, Alıcı, işbu Sözleşme'yi, herhangi bir cezai şart/tazminat ödemekle
yükümlü olmaksızın, derhal tek taraflı olarak sona erdirebilecektir Bu halde, Satıcı'nın
Kapora'yı iade etme yükümlülüğü olmayacaktır. Alıcı, bir Şirket'in (veya ilgili işletmenin)
Alıcı tarafından satın alınmaktan imtina edilmesinin Bloke Tutar'ın tamamının Kapanış
Tarihi'nde serbest bırakılmasına engel olmamasını temin edecektir.
7. Sorumluluk İlke ve Sınırlandırmaları
Satıcı'nın Sözleşme ve eklerinde, İfşa Mektubu ve Eki CD'si kapsamında açıklanan bilgi ve
belgeler veya KAP'ta, TPMK'da, ticaret sicilinde, halka açık Şirketler'in resmi web sitelerinin
yatırımcı ilişkileri bölümünde ve diğer Şirketler’in web sitelerinde ise Türk Ticaret Kanunu
uyarınca yer alması gereken halka açık bilgi ve belgeler Satıcı’nın beyan ve tekeffüllerinin
istisnasını teşkil edecek olup, Alıcı mevcut personelin yasal tazminat hakları dahil bu bilgi ve
belgelerde yer alan hususlara ilişkin olarak Satıcı’dan herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz.
Şirketimiz’in Sözleşme tahtındaki toplam tazminat sorumluluğu 150.000.000 ABD Doları'nı
(yüz elli milyon Amerikan Doları) geçmeyecektir. Satıcı'nın kasıt veya ağır ihmalle hareket
ederek bu Sözleşme'yi ihlal etmesi halinde ilgili Satıcı'nın söz konusu ihlali için bu
sınırlamalar uygulanmaz.
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Yukarıdaki sınırlandırmalar hariç olmak üzere Kapanış Tarihi'nden önceki dönemden ve
Satıcı'nın kusurundan kaynaklanan (kanunun kusursuz sorumluluk öngördüğü haller hariç
olmak üzere) Şirketler’e ait bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen, beklenen
veya beklenmeyen, şartlı veya şartsız (fiili ve muhtemel şartlar dahil), eşyaya bağlı veya bağlı
olmayan, asli veya feri, ihtilaflı veya ihtilafsız, yasal veya sözleşmesel, hukuki, mali, idari
ve/veya cezai her türlü borç, yükümlülük, sorumluluk ve bunlardan kaynaklanan maliyet,
masraf, kayıp (itibar kaybı, gelir kaybı, dolaylı zararlar, yatırım fırsatları gibi kar kayıpları
hariç), maddi zarar tazminat, iddia, talep, şikâyet, istem, takip, soruşturma, tedbir, dava ve
uyuşmazlıktan doğan - bunların İmza Tarihi’nden önce veya sonra muaccel olduğuna veya
hangi nedenden kaynaklandığına bakılmaksızın (-sözlü ve/veya yazılı, açık ve/veya zımni
olsun - sözleşme, anlaşma, mutabakat, müzakere, vaat, koşul, teklif, uzlaşma, beyan, taahhüt,
haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya başkaca nedenler dahil) her türlü zarara (''Zarar'')
ilişkin Alıcı tarafı Sözleşmede öngörülen yöntem dairesinde tazmin sorumluluğu
bulunmaktadır.
8. Sözleşmenin Sona Ermesi
20 Haziran 2018 tarihine kadar “Ön Şartlar”ın yerine gelmemesi halinde ve Taraflar aksini
kararlaştırmadıkça bu Sözleşme sona erecektir.
Alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken Ön Şartlar’ın, Satıcı'nın kasti fiilleri sebebiyle
gerçekleşmemesi halinde, Satıcı Kapora hariç kalan tutarı Alıcı'ya nakden ve defaten iade
edecek, buna ek olarak 30.000.000 ABD Doları tutarında cezai şartı tutarını Alıcı’ya
ödeyecektir. Alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken Ön Şartlar'dan herhangi birinin
Satıcı'nın kasti fiillerine isnat edilmeyen haller hariç herhangi bir sebeple gerçekleşmediği tüm
hallerde, Alıcı, Satıcı'ya toplam 100.000.000 ABD Doları cezai şart ödeyecektir. Bu halde
Satıcı, belirtilen cezai şart miktarını, yalnızca bir kez mahsup ederek kalan tutarı Alıcı'ya
nakden ve defaten iade edecektir.
Satıcı tarafından yerine getirilmesi gereken Ön Şartlar’dan (i) Commerz-Film GmbH ile
sözleşmenin imzalanması, veya (ii) Şahıs Hisseleri ve Öncü Girişim'in devredilecek şirketler
içinde sahip olduğu Hisseler'in mülkiyetini alması yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde
Satıcı, Kapora hariç kalan tutarı Alıcı'ya nakden ve defaten iade edecek buna ek olarak
30.000.000 ABD Doları (otuz milyon Amerikan Doları) tutarında cezai şartı, Alıcı’ya
ödeyecektir. Satıcı tarafından yerine getirilmesi gereken sair Ön Şart’ların Alıcı’nın kastına
isnat edilen bir nedenle 20.Haziran 2018 tarihine kadar gerçekleşmediği haller hariç herhangi
bir halde, Satıcı nezdindeki tutarının tamamını ve buna ek olarak 100.000.000 ABD Doları
tutarında cezai şartı Alıcı’ya ödeyecektir.
İşbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde ödenecek cezai şartlar haricinde Taraflar’ın sözleşmeyi
ifa yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde de ilave cezai şartlar öngörülmüş ise de sözleşmeye
uygun hareket etmeleri ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri esas olduğundan, bu
şart halinde doğacak cezai şartlara yer verilmemektedir.
9. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların çözümü
Sözleşme'nin akdi, yorumlanması ve uygulanması ve Taraflar'ın bu Sözleşme tahtındaki hak
ve yükümlülükleri, Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’na tabi olacaktır.
Taraflar Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların ve ihtilafların HMK Madde 407 ve
devamı maddeleri uyarınca Tahkim Sözleşmesi yolu ile çözümlenmesinde mutabık
kalmışlardır. Tahkim Sözleşmesi, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları’na
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("Kurallar") tabi olacak, anılan Kurallar uyarınca ihtilaf tahkime yönlendirilecek ve nihai
olarak tahkim yoluyla çözüme kavuşturulacaktır. Hakem heyeti, tahkim yargılamasına
başvurulduğu tarihte geçerli olan ve atıf yoluyla bu Sözleşmeye dahil edilmiş addedilen
Kurallar'a uygun olarak, 3 (üç) hakemden oluşacaktır. Tahkim yeri, İstanbul, Türkiye
olacaktır. Tahkim dili Türkçe olacaktır.
Şu kadar ki; Taraflar, HMK’nın 412. Maddesinin kısmi tahkime imkan tanıyan hükmüne
uygun olarak Taraflar'ın arasında Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıklardaki asıl talep
miktarı ve değeri toplamda 30.000.000 ABD Doları'na (dahil) ulaşmadığı sürece hangi
miktarda ve değerde ve hangi taleple, hangi dava açıldığı önemli olmaksızın her türlü davanın
çözüm merciinin münhasır olarak İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
olacağını kabul etmişlerdir.
EK-A
İşlem Kapsamından Çıkarılacak Varlıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.
Rapsodi Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş.
Doğan Media International S.A. (Kanal D Romanya)
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.
BLUTV İletişi ve Dijital Yay. Hizm. A.Ş.
Glokal Dijital Hizmetler Paz. Ve Tic. A.Ş.
Dergi Planlama Pazarlama A.Ş.
CNN Türk Radyo (Doruk A.Ş. Bünyesindeki 92,5 frekans)
Radyo D (DTV Haber Görsel bünyesindeki 104.0 frekans)
NetD Müzik (DTV Haber Görsel bünyesindeki dijital müzik marka & sözleşmeleri)
Doğan Dağıtım A.Ş. Bünyesindeki Şişli/Harbiye’de yer alan daire
Doruk Faktoring A.Ş. payları
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Payları
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