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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 20.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çorum Boğazkale'de  bulunan 200712071 ruhsat numaralı  bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik 
sözleşmesi imzalamış olduğu bilgisi, 20.10.2020 tarihinde, KAP açıklaması ile Sayın yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştır.
  

Özel Durumlar Rehberi'nin aşağıda ki maddeleri kapsamında;

  

Bakır madeni sahasında ortaklık veya satın alma  olanaklarını görüşmek üzere  Koç Holding  iştiraki   Demir Export   A.Ş. ,
şirketi ile gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu Sayın Yatırımcıların bilgisine sunarız,

  

 

  

Özel Durumlar Rehberi'nin 6. Maddesinde;

  

"6. İÇSEL BİLGİNİN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

  

İçsel bilgi, açıklama yükümlülüğünün doğduğu anda kamuya  açıklanmalıdır. Ancak ihraççılar, Tebliğ çerçevesinde; 
sorumluluğu kendisine ait olmak üzere içsel bilginin açıklanmasını meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek amacıyla 
erteleme yetkisine sahiptir. Erteleme döneminde, gelişmelerin  kamuya açıklanmasına gerek yoktur. Açıklamanın 
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ertelenmesi için; ertelemenin  kamuoyu için yanıltma riski oluşturmamasının ve erteleme süresince bilgilerin  gizliliğinin 
mutlak olarak sağlanması şarttır.

  

Diğer taraftan, ertelemeye konu içsel bilgi, yurt içinde  veya yurt dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da kurum 
tarafından  kamuya duyurulursa, bu durumda erteleme şartlarının ortadan kalktığı kabul  edilir ve ihraççının kamuya 

"açıklamada bulunması gerekir.

  

3. madde de ise;

  

"İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olan kişilerce, ihraççıya ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya ihraççı adına iş ve işlemlerin 
yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler  haricinde, ihraççı içinden ya da dışından kişilere 
açıklanması yasaktır. Açıklandığı takdirde, bu durumun ihraççı tarafından öğrenildiği anda, açıklamanın içerdiği bilgilerin 

"özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulması şarttır.

  

 

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.


