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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 01/02/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından Şirketimize gönderilen ve Şirketimizce bugün tebellüğ edilen  15.02.2019 tarih ve 
29833736-115.01-2423 sayılı yazıda 01.02.2019 tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan habere ilişkin olarak Işıklar Enerji ve Yapı
Holding A.Ş. (Işıklar Enerji) tarafından aynı gün yapılan açıklamada hem Işıklar Enerji hem de bağlı ortaklıkları adına 
yalanlanarak Şirketimizin KAP sayfasında ilan edilse de Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca açıklama yapma konusunda 
ihraççının yükümlü kılındığı ve son durum itibarıyla Şirketimizin Işıklar Enerji'nin bağlı ortaklığı konumunda olmadığı 
hususları dikkate alınarak Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca gerekli açıklamanın yapılması istenilmektedir.

  

01.02.2019 tarihinde Şirketimizin  KAP sayfasında da yayınlanan Işıklar Enerji tarafından yapılan açıklamanın  tekrarı 
niteliğinde olmakla birlikte  SPK'nın yukarıda belirtilen yazısı üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır:

  

1) Anılan haberden anlaşıldığı kadarıyla, Savcılığa yapılan bir suç duyurusu bulunmaktadır. Tek taraflı olarak sadece suç 
duyurusunda bulunan tarafın iddialarını dile getiren ve son derece yaratıcı ifadeler ve görseller eşliğinde sunulan haberin
bizatihi kendisi manipülatiftir. Şöyle ki, henüz Savcılık tarafından, taraflara bildirilen, başlatılmış bir tahkikat bile yokken 
"manipülasyon iddiaları kapsamlı bir savcılık soruşturmasına konu oldu" "yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilerin, 
Çemaş hisselerinde blok satışlar yaptıkları belirlendi" gibi Savcılık tarafından bir tahkikat yapılmış ve sonuca ulaşılmış 
gibi ifadeler kullanıldığı görülmektedir.

  

2) Haberde geçen iddialarla  ilgili ne Şirketimize ne de Şirketimiz yöneticilerine yapılmış  herhangi  bir resmi bildirim 
bulunmamaktadır.
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3) Anılan haberde adı geçen Şirketimiz ve yöneticilerimizin habere konu edilen suçlamalarla ilgisi ve ilişkisi söz konusu 
değildir.

  

4) Şirketimiz ve  yöneticilerimizin itibarını zedeleyen söz konusu manipülatif haber ve bu habere  dayanılarak yapılan 
benzer haber ve söylentiler hakkında ilgili merciiler  nezdinde işlem yapılmak üzere şikâyette bulunma hakkımız 
mahfuzdur. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

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.


