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İlgi yazınızda da belirtildiği üzere Akın Tekstil A.Ş'nin (=Şirket) olağan genel kurul
toplantısı 25.5.2016 tarihinde yapılmış, bazı şirket ortakları gündemin ikinci maddesi
ile ilgili olarak bilgi alma hakkını kullanmış ve bu bağlamda muhalefet şerhi
vermişlerdir. Söz konusu genel kurul toplantısında ilgili sorular hakkında, bilgi verme
yükümlüsü olan yönetim kurulunun yasal sınırlar içerisinde, genel kurul toplantısı
sonrası/dışında bilgi vereceği hususu karar altına alınmıştır.
İlgi yazınızda bu kez Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 nolu Kurumsal Yönetim
ilkesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden söz konusu pay sahiplerinin
talepleri hakkında bilgi ve duyuru istenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak
görev ve yetkimiz çerçevesinde uhdemizde olan, bilgilendireceğimiz hususlar
aşağıdaki gibidir:
Şirket

yönetim kurulu 27/1/2016 tarihli toplantısında Kamulaştırma ile ilgili olarak

yaptığı müzakere sonunda, Şirketin maliki bulunduğu söz konusu arazinin , pazarlık
(uzlaşma) ile bedelinde anlaşılarak satılması hususunda Kamulaştırma Kanunu'nun
(KamK) 8. maddesi

kapsamında görüşmeler yapmak üzere, 27/1/2016 tarihinden

başlamak üzere 15 gün içinde İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire
Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli pazarlıkları
yürütmek üzere Nuri Akın,Ragıp Akın,Feyza Çolakoğlu ve Henza Çolakoğlu’nun
görevli ve yetkili kılınmasına karar verdi.
Yetkili kılınanlar İdare nezdinde gerekli girişimleri yapmış olup, KamK m. 8 uyarınca
yapılan görüşmeler, İdare'nin kendi zorunlu prosedür ve tatbikatına uygun olarak
devam etmektedir. Nitekim Şirket; 27 Ocak 2016 ve 25 Mart 2016 ve 30 Mayıs 2016
tarihlerinde KAP açıklaması yaparak konu hakkında gelişmeleri kamuoyuna bildirdi.
İdarenin takdirinde olan süreçte bir gelişme olduğunda da aynı şekilde kamuoyu
bilgilendirilecektir.
A Pozitif Gayrimenkul Değerleme Şirketi ve Lotus Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık Şirketi SPK onaylı bağımsız şirketler olup,

yaptıkları gayrimenkul

değerlendirmeleri her ikişirketin kendi görüş ve takdirleridir. Her iki şirketin
raporunda da takdir edilen kıymet içinde KDV yoktur.
2015 yılı şirketimizin yatırım amaçlı gayrımenkullerinde artma-azalma ve sair
hususlarla ilgili ile bilgilendirme 2015 yılı faaliyet raporlarında mevcuttur.

