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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık) Yönetim Kurulu tarafından:

  

25.08.2015 tarihinde sözleşmesi  imzalanmış olan Adatepe Sulaması 1. Kısım Yapım İşi Sözleşmesi ile ilgili  olarak; 
18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren "7161 Kanun No'lu Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"'un "Sözleşmelerin tasfiyesi veya 
devri" adlı 32. Maddesi kapsamında ortaklar arası hisse devrinde  şartlar aranmaksızın hisse devri yapılmasının yolu 
açılmış olduğu değerlendirilerek:

  

1)  Son dönemde yaşanan finansal gelişmelerin piyasalar üzerinde oluşturduğu etki sonucunda döviz bazlı maliyet içeren 
işin önemli bir kısmını oluşturan boru maliyetlerinin artması ve  ilaveten bu maliyetleri karşılaması beklenen fiyat farkı 
kararnamesinin  çıkmaması göz önüne alınarak, artan maliyetlerin yarattığı şirketimiz  üzerindeki riskleri bertaraf etmek 
amacıyla tüm hissemizin İntekar Yapı Turizm  Elektirik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne (İNTEKAR) devir edilmesine, 
devirin bedelsiz olmasına,

  

2)  Devir işlemleri için DSİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

  

3)   DSİ Genel Müdürlüğü'nden onay geldiğinde,  İş Ortaklığı tarafından Özışık'a ödenmiş olan 6.113.958 TL tutardan İş 
Ortaklığının ve İNTEKAR'n feragat ettiğine ve devir sonrasında Özışık'a, İş Ortaklığı ve/veya 3. şahıslardan gelebilecek her 
türlü risk ve taleplerden  İNTEKAR'ın sorumlu olduğuna dair İNTEKAR'dan taahhütname alınmak suretiyle  devir 
sözleşmesinin imzalanmasına, devir ve ibra işlemlerinin tamamlanmasına ,

Özel Durum Açıklaması (Genel)



  

4) Devir sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra Ankara 10. Noterliği'nce tasdik edilen 10.08.2015 tarihli 16663 yevmiye no.lu İş
Ortaklığı Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkmasına,

  

 oybirliği ile karar verilmiştir.

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.


