HAZNEDAR ATEÞ TUÐLA SANAYÝÝ A.Þ.
TARİH : 05/12/1995
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
Borsa Yönetim Kurulu'nun 05.12.1995 tarihli toplantısında aldığı kararla, Haznedar Ateş Tuğla Sanayii Anonim
Şirketi hisse senetleri 11.12.1995 tarihinden itibaren 10.000,-TL nominal değerdeki beher hisse senedinin 1.000,-TL’sına
tekabül eden kısmı için 5.000,-TL baz fiyat ve "HZNDR" koduyla Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve izahname ilişikte aynen yayınlanmaktadır.

TARİH : 12/01/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 12.01.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 26 Eylül 1995 tarih ve
39163 numaralı Teşvik Belgemizdeki tevsi ve modernizasyonla ilgili yatırımların 62.522.447.668,-TL’lık kısmının
gerçekleştiğini bilgilerinize sunarız.”

TARİH : 04/03/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 26.02.1996 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1995 yılı karının
dağıtılmaması konusunda Olağan Genel Kurul’a teklif götürülmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

HABER:
Aşağıdaki şirketlerin 31.12.1995 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetim rapor özetleri
“olumlu görüş” içermektedir:
ŞİRKET’İN ÜNVANI
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gorbon Işıl Seramik A.Ş.
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Söktaş Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değ.Tic.ve San.A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

DENETLEME KURULUŞUNUN ÜNVANI
İlke Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Delta Bağımsız Denetleme ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
GYM Güreli Yeminli Müşavirlik A.Ş.
GYM Güreli Yeminli Müşavirlik A.Ş.
Yalım Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Saydam Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.

TARİH : 18/03/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 18.03.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz; yönetim kurulu başkan vekili; yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Enis Yalım Erez kabinede Sanayi ve
Ticaret Bakanı olarak görev almaları nedeniyle yukarıda belirtilen görevlerinden istifa etmişlerdir.
Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulun tasvibine sunulmak üzere Feryal Erez, boşalan genel müdürlüğe
ise genel müdür yardımcısı Zekai Erez atanmışlardır.”
«««««
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 18.03.1996 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 1995 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nın 05.04.1996 Cuma günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul
adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

TARİH : 25/03/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı’nca istenen
açıklamaya cevaben gelen 25.03.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 25.03.1996 tarihli faksınıza cevap.
24.03.1996 tarihli Para Dergisi’ndeki haber tamamen asılsızdır. Halka açılırken hazırlamış olduğumuz izahnamede de
belirttiğimiz gibi şirketimizin arsası mevcut değildir. Mevcut olmayan arsanın satışı sözkonusu değildir.”

TARİH : 05/04/1996
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HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 05.04.1996 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1995 yılı
karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 30/05/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 30.05.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Firmamızın ileride yapacağı yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla İstanbul ili, Silivri ilçesi, 1. Bölge Bucağı Büyük
Çavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkii, 13,14 pafta, 3327 parsel’de kayıtlı 2 He, 5069 m² yüzölçümlü 1 adet tarla 15.000.000.000.TL’na (Onbeşmilyar TL), yine İstanbul ili, Silivri ilçesi, 1. Bölge Bucağı, Büyük Çavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkii, 13,14 pafta,
3326 parsel’de kayıtlı 2 He, 5102 m² yüzölçümlü 1 adet tarla 15.000.000.000.-TL’na (Onbeşmilyar TL) bedelle şirketimiz
adına satın alınmıştır.”

TARİH : 31/05/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 30.05.1996 tarihli Borsa Bülteni’nde ilan edilen özel durum açıklamasına
istinaden Borsa Başkanlığı’nca istenen ek açıklamaya cevaben gelen 31.05.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“İlgi: 31.05.1996 tarih ve 4/8457 sayılı faksınız.
1) Arsaların bedelinin belirlenmesine ilişkin bir değerleme raporu yoktur. Buna gerek duyulmamıştır. Zira bu tip bakir
arsalarda yaptırılacak bir değerleme raporu konunun etrafta duyulması ve arsa değerinin aşırı derecede yükselmesi gibi
sonuçlar doğurabilmektedir.
Çorlu, Çerkezköy ve civarında yapılan uzun araştırmalar sonucunda Otoyol (TEM) bağlantısının ve fiyatının
emsallerine nazaran uygun oluşu ve bağlı olduğu Büyükçavuşlu Belediyesi tarafından bölgenin Sanayi Bölgesi olarak tespit
edilmiş olması tercihimizi ortaya çıkarmıştır.
2) İstanbul ili, Silivri ilçesi, I. Bölge Bucağı Büyükçavuşlu köyü, Sazlıdere Mevkii 13.14 pafta, 3327 parselde kayıtlı 2
He, 5060 m² yüzölçümlü 1 adet tarla 15.000.000.000,-TL’na Gülcan Gül’den, yine İstanbul ili Silivri ilçesi, I. Bölge Bucağı
Büyükçavuşlu köyü Sazlıdere Mekvii, 13.14 pafta 3326 parselde kayıtlı 2 He, 5102 m ² yüzölçümlü 1 adet tarla
15.000.000.000,-TL’na Fatma Öncü’den; satın alınmıştır.
3) Şirketimiz adına satın alınan 2 adet tarlanın bedelleri peşin ödenmiştir.
4) İleride yapılacak yeni yatırımlar mevcut tesisin taşınmasını da kapsayan modernizasyon ve tevsiatı içermektedir.
Detaylı çalışmalar tamamlanınca ayrıca bilgi verilecektir.”

TARİH : 10/07/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri” başlıklı 4. maddesine
istinaden 09.07.1996 tarihinde istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 10.07.1996 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış
özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

TARİH : 16/08/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin 09.08.1996 tarihinde yayınlanan bilanço ve gelir tablosu dipnotlarına ek olarak
16.08.1996 tarihinde gönderdiği, 30.06.1996 tarihi itibariyle vergi karşılıklarının hesaplanmasına ilişkin açıklaması aşağıya
çıkarılmıştır.

30.06.1996 TARİHLİ VERGİ KARŞILIĞI (TL)
DÖNEM KARI
İLAVELER
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
VADELİ ÇEK REESKONTU
İNDİRİMLER
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117.958.112.422

8.214.224.830
1.334.069.330
127.506.406.582
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YATIRIM İNDİRİMİ
GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKU
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

79.964.147.468
152.059.061
47.390.200.053

KURUMLAR VERGİSİ
47.390.200.053 x %25
K.V. Fonu : 11.847.530.013 x %10 =

11.847.550.013
1.184.755.001

Yatırım İndirimi Stopajı :
79.964.147.468 x %10 =

7.996.414.746

%10 Stopaj
35.694.709.101 x %10 =

3.569.470.910

Stopajlar Fonu
11.565.885.656 x %10 =

1.156.588.566

KARŞILIKLAR
1-K.V.
2-Fon
3-Stopajlar
4-Stopajlar fonu

11.847.550.013
1.184.755.001
11.565.885.656
1.156.588.566
25.754.779.236

TARİH : 03/09/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 03.09.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 26 Eylül 1995 tarih ve
39163 numaralı Tesvik belgemizdeki tevsi ve modernizasyonla ilgili yatırımların 76.224.783.106.-TL’lık
(YetmişaltımilyarikiyüzyirmidörtmilyonYediyüzseksenüçbinYüzaltı TL) kısmının gerçekleştiğini bilgilerinize sunarız.”

TARİH : 21/10/1996
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 21.10.1996 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Firmamızca 30.05.1996 tarihinde İstanbul ili Silivri ilçesi I. Bölge Bucağı Büyük Çavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkii 13,
14 pafta 3326 ve 3327 no.lu parsellerdeki iki adet tarlanın alındığı bilgilerinize sunulmuştu. (Aynı tarihli Günlük Bülten’de
yayınlanmıştır.)
Arada geçen süre zarfında ilgili belediye nezdinde çalışmalar yapılmış ve bu tarlalar; üzerinde sanayi yatırımı
yapılacak arsa vasfına kavuşturulmuştur.
Buna mukabil bu arsalarda yapılması düşünülen yatırım için yapılan proje çalışmaları mevcut arsaların kafi
gelmediğini ve ilave yer ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardığından daha önce satın alınan iki adet tarlanın hemen yanında
bulunan iki adet parselinde satın alınması imkanı araştırılmış ve sonuçlandırılmış bulunmaktadır:
Şöyle ki:
21.10.1996 günü İstanbul ili Silivri ilçesi I. Bölge Büyük Çavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkii, 13, 14 pafta, 3328 parselde
kayıtlı 2 He. 5000 m² yüzölçümlü 1 adet tarla 25.000.000.000,-TL.’na ve 3329 parselde kayıtlı 2 He. 5172 m² yüzölçümlü 1
adet tarla 25.000.000.000,-TL.’na satın alınmıştır. Şirketimiz adına satın alınan 2 adet tarlanın bedelleri peşin olarak
ödenmiştir.
3329 nolu parsel Nedime Eren’den, 3328 nolu parsel Şahsine Alkan’dan satın alınmıştır.”

TARİH : 02/01/1997
HABER:
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 02.01.1997 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yeni teşvik belgesi almak için
21.11.1996 tarih, 38935 sayı ile başvurduk. Başvurusunu yapmış olduğumuz teşvik belgesi kapsamında 30.12.1996 tarih,
4461 sıra numaralı faturaları ile Lıebherr L 531 model lastik tekerlekli bir adet yükleyici %15 KDV dahil 12.123.251.700.-TL’na
satın alınmış ve aktifleştirilmiştir.”

TARİH : 17/01/1997
HABER:
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HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 17.01.1997 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yeni
teşvik belgesi almak için, 21.11.1996 tarihinde, 38915 sayı ile başvurmuştuk. Yapılan
incelemeler sonucunda, 14 Ocak 1997 tarih ve 49180 nolu yeni yatırım teşvik belgesi,
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından
şirketimize verilmiştir.
Belge ile 1.436.810 milyon TL yatırım yapılması öngörülmüş; yatırımın % 60’ının
özkaynaklarımızdan karşılanması,
Yatırım indirimi = % 100
Gümrük muafiyeti = % 100
KDV Desteği
= KDV + 10 puan olarak
tespit edilmiştir.”

TARİH : 29/01/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 29.01.1997 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin işyerinde 01.01.1995-31.12.1996 tarihlerini
kapsayacak şekilde Türkiye Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
ile, Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye Çimse-İş)
arasında akdedilen toplu iş sözleşmesi 31.12.1996 tarihinde sona ermiş, 01.01.199731.12.1998 tarihlerini kapsayan yeni iş sözleşmesi, Türkiye Toprak Seramik Çimento ve
Cam Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii
İşçileri Sendikası (Türkiye Çimse-İş) arasında yeni iş sözleşmesi akdedilmiştir."

TARİH : 24/02/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 22.02.1997 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda, 1996 yılı karından kar payı dağıtılmaması konusunda Olağan Genel Kurul’a
teklif götürülmesinin ve 24.02.1997 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 1996
yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 17.03.1997 Pazartesi günü saat 11:00’de Eski
Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii No:5, Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde
yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

TARİH : 17/03/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 17.03.1997 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda, 1996 yılı karının dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 19/03/1997
HABER:
HZNDR
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Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 19.03.1997 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,
ödenmiş sermayenin 45 milyar TL emisyon priminden, 65 milyar TL yeniden değerleme
değer artış fonundan ve 265 milyar TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle
toplam 375 milyar TL (%300) bedelsiz artırılarak 125 milyar TL’ndan 500 milyar TL’na
yükseltilmesinin ve buna ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilmesinin
kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

HAZNEDAR ATEÞ TUÐLA SANAYÝÝ A.Þ.
TARİH : 07/05/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nden 07.05.1997 tarihinde gelen yazıda, 54 ve 55
numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinin bazı kısımlarıyla ilgili olarak Danıştay 4.
Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararından sonra vergi karşılıkları kayıtlarının
düzeltilmesi sonucunda 1996 yılı mali tablolarında yer alan vergi karşılıklarının 2.413.616.799
TL azaldığı, buna bağlı olarak net dönem karının da 248.466 milyon TL’ndan 250.880 milyon
TL’na yükseldiği bildirilmiştir.

TARİH :16/07/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 04.07.1997 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,
ödenmiş sermayenin iç kaynaklardan 375 milyar TL bedelsiz artırılarak 125 milyar TL’ndan
500 milyar TL’na yükseltilmesi ve buna ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil
edilmesinin konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 04.08.1997
Pazartesi günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii No:5, Bahçelievler,
İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH :04/08/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 04.08.1997 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı’nda, ödenmiş sermayenin 375 milyar TL (%300) iç kaynaklardan
karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 125 milyar TL’den 500 milyar TL’ye
yükseltilmesine ve buna ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilmesine karar
verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 03/09/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 375 milyar TL (%300) iç
kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 125 milyar TL’den 500 milyar
TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında
10.09.1997-10.10.1997 tarihleri arasında şirket merkezi ile Türk Ekonomi Bankası’nın
Merkez ve Bakırköy şubelerinde dağıtılacağı, dağıtıma 11.10.1997 tarihinden sonra
şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

TARİH : 11/09/1997
İMKB TAKASBANK A.Ş. DUYURUSU:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 10.09.1997 tarihinde başlayan % 300 oranında
bedelsiz sermaye artırımı işleminde, bedelsiz karşılığı olan hisse senetleri 12.09.1997
tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilecektir.

TARİH : 24/09/1997
HABER:
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HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri: VIII, No:20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden
istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 24.09.1997 tarihli yazısında kamuya
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

TARİH :25/12/1997
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 25.12.1997 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden
aldığımız, 17 Ocak 1997 tarih ve 49180 belge no.lu yatırım teşvik belgesinin FOB
6.285.547 $ tutarındaki ithal global ve 214.781.367.500 TL tutarındaki yerli global
listeler iptal edilerek yerine nihai şekle göre düzenlenen FOB 5.102.929 $ tutarındaki
ithal global ve 244.121.075.500 TL tutarındaki yerli global listeler onaylanmıştır.”

⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
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TARİH :11/03/1998
HABER:
HZNDR

HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 11.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan
açıklamadır.
Yönetim kurulu Başkan Vekili Zekai Erez'in çağrısı üzerine, Şirket merkezi olan, Eski
Londra Asfaltı Fabrikalar Mevkii No: 5 Bahçelievler-İstanbul adresinde toplandı.
1) Şirketimizin kurucusu ve yönetim kurulu başkanımız İhsan Erez'in 12.02.1998
tarihinde vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu başkanlığına Zekai Erez'in, yönetim
kurulu başkan vekilliğine Mümtaz H. Yörükoğlu'nun atanmasına;
2) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine Salih Erez'in getirilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 10.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklifine ve
1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.1998 Pazartesi günü saat 10:00’da
Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket
merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH :31/03/1998
HABER:
HZNDR

HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“30.03.1998 Pazartesi günü Yönetim Kurulu Şirket merkezi olan, Eski Londra Asfaltı 5
numaralı mekanda Zekai Erez’in başkanlığında toplandı.
1) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Zekai Erez’in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine
Mümtaz Hilkat Yörükoğlu’nun, yönetim kurulu üyeliklerine Ali Berberoğlu, Ş. Meral
Baykal, N. Feryal Erez’in ve Salih Erez’in getirilmesine,
2) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Erez’in İdari ve Teknik konularda görev yapmak üzere
murahhas üye olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 30.03.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği
bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:29/04/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin, 27.04.1998 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan 1998 yılı bağımsız de
geçmemiş 3 aylık ara dönem mali tablolarına ilişkin olarak gönderilen 29.04.1998 tarihli yazısında;
1) Bilançonun Pasifinde E. “Yedekler“ kalemi altında gösterilmesi gereken 441.971 milyon TL tutarındaki G
Karlarının sehven H kaleminde gösterildiği doğrusunun
Değişiklikten Önce
Değişiklikten Sonra
E. Yedekler
103.666
545.637
(milyon TL) olduğu,
1) Gelir Tablosu dip notlarında “Hisse Başına Karın” sehven 0.095 TL olarak hesaplandığı doğrusunun 95 TL
2) Vergi Karşılıklarına İlişkin Açıklamalar Tablosu’nda, “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”’in açılımının
K.K. Edilmeyen Giderler
45.000.368.766
Kıd. Tazminatı Karşılığı
41.653.311.722
Binek Oto Gider. (1/2) si
1.645.569.393
Taşıt Vergileri
633.575.280
Binek Oto Amortis. (1/2)si
61.739.742
Diğerleri
1.006.172.629
(TL) şeklind
bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:30/04/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 30.04.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin, 1995 yılı kazançlarına ilişkin Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 6/6 maddesi uyarınca, T.C. İstanbul De
Marmara Kurumlar Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne verdiğimiz Muhtasar Beyannamesi üzerinden, % 20 Sto

Vergisi ve % 10 Fon hesaplanarak tahriyat yapılmıştır.
27.01.1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 57 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Bakanlık konuyu
değerlendirmiş ve halka açılma şartlarının dönem sonu itibariyle gerçekleşmesini yeterli bulmuş, dah
değerlendirmesini geçerli bulmamıştır.
13.01.1998 tarih, MUH/20 sayılı düzeltme talebimizi, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü haklı bulm
hesaplanan 17.631.459.000 TL stopaj ve 1.763.146.000 TL fon payı, Kurumlar Vergisi I., Kurumlar Vergisi Fo
ve Geçici Vergi I. taksitlerinden mahsup edilmiştir. Mahsup edilen 19.394.605.000 TL Olağanüstü Yedekler he
1995 yılı dağıtılmayan karlar hesabına alacak kaydedilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:06/08/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 06.08.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz 29.07.1998 tarihi itibariyle ISO 9002 kalite belgesi almıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:20/08/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 20.08.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ödenmiş sermayenin
TL emisyon priminden, 112 milyar TL yeniden değerleme değer artış fonundan, 442 milyar TL olağanüs
akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 600 milyar TL (%120) bedelsiz, 150 milyar TL (%30) bedelli artırı
milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesine ve bununla ilgili olarak ana sözleşmenin 7. maddesinin tadi
verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/09/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 10.09.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 20.08.1998 tarihli
Kurulu Toplantısı'nda alınan sermaye artırım kararının bedelli ve bedelsiz karşılanacak tutarları ile toplam art
aynı kalmak kaydıyla, yeniden değerleme fonu ve fevkalede ihtiyatlardan karşılanacak tutarlarda değişiklik yap
ve sermaye artırım kararının, ödenmiş sermayenin 46 milyar TL emisyon priminden, 96 milyar TL yeniden d
değer artış fonundan, 458 milyar TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 600 milyar T
bedelsiz, 150 milyar TL (%30) bedelli artırılarak 500 milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesi
değiştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:30/09/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 30.09.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
20.08.1998 ve 10.09.1998 tarihli toplantılarında almış olduğu sermaye artırım kararlarının
toplam artış miktarı aynı kalmak koşuluyla Yeniden Değeleme Fonu, Fevkalade İhtiyatlar ve
Şirket ortakları tarafından karşılanacak tutarlarında bir değişiklik yapılmasına karar verildiği
bildirilmiş olup, 30.09.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıya çıkarılmıştır.
"20.08.1998 tarihindeki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 500 milyar TL'sı olan ödenmiş
sermayemizin, 750 milyar TL'sı artırılarak 1.250 milyar TL'sına çıkartılmasına karar verilmişti.
(20.08.1998 tarihli Günlük Bülten'de yayınlanmıştır.)
Artırılacak olan 750 milyar TL'sının bedelsiz olarak karşılanacak bölümlerinde Yeminli Mali
Müşavir Raporuyla belirlenen rakamlarda
a) Elden çıkarılan şirket aktiflerinin
b) Kanuni yedek akçelerin
dikkate alınması sonucunda;
46.000.000.000 (Kırkaltımilyar) TL'sının emisyon priminden
91.000.000.000 (Doksanbirmilyar) TL'sının değer artış fonundan
453.000.000.000 (Dörtyüzelliüçmilyar) TL'sının olağanüstü yedek akçelerden karşılanması;
160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) TL'sının ise şirket ortaklarının rüçhan haklarını
kullanmaları suretiyle teminine şeklinde yeniden düzenlenmesine ve ilgili kuruluşlara
duyurularak sermaye artırımı işlemlerinin süratle tekemmülüne;
Oy birliği ile karar verilmiştir."
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:06/11/1998

HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 05.11.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ödenmiş
sermayenin 500 milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesi ve buna ilişkin olarak ana
sözleşmenin 7. maddesinin tadili konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın
01.12.1998 Salı günü saat 10:00'da Eski Londra Asfaltı Fabrikalar Mevkii, No.5, Bahçelievler,
İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararların onaylanması
konusunun görüşüleceği A ve B Grupları İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının da aynı gün aynı
adreste sırasıyla saat 10:30 ve 11:00'de yapılmasına karar verildiği bildirilmiş olup, sözkonusu
maddenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:01/12/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 01.12.1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında, ödenmiş sermayenin 500 milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesine, ana
sözleşmenin 7. maddesinin sermaye artırımı nedeniyle ve “Sermaye payları tamamen ödenmedikçe
hamiline yazılı hisse çıkarılamaz.” cümlesinin kaldırılması suretiyle tadil edilmesine karar verildiği,
müteakiben yapılan A ve B Grupları İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında da alınan kararların
onaylandığı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:24/12/1998
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından SPK’nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri” başlıklı 4.
Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 24.12.1998 tarihli yazısında kamuya
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:08/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Hatice Berberoğlu'ndan gelen 08.03.1999 tarihli yazı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Hissedarı bulunduğum "Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş." ünvanlı şirketin şahsıma ait olan, dolaşımda
bulunmayan (B) grubu hisselerden;
a) 1.051.000 adet ve 10.510.000.000 TL nominal değerdeki hisselerimi toplam 35.734 Milyon TL bedelle
Neval Baykal'a;
b) 1.050.525 adet ve 10.505.250.000 TL nominal değerdeki hisselerimi toplam 35.717.850.000 TL bedelle Ali
Berberoğlu'na aracı kuruluş bulunmadan 1.000 TL'lık hisseye 3.400 TL fiyat uygulanması suretiyle sattım.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:08/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla San. A.Ş. ile ilgili olarak Ali Berberoğlu'ndan gelen 08.03.1999 tarihli yazı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Hissedarı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğum Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.'ne ait dolaşımda
bulunmayan (B) grubu hisse senetlerinden 10.505.250.000 TL nominal değerdeki bir bölümünü 3.400 TL
fiyatla ve toplam 35.717.850.000 TL bedelle satın almış bulunuyorum.
Herhangi bir aracı kuruluş bulunmaksızın gerçekleştirlen bu işlem sonrasında Şirkette mevcut hissem
68.135.500.000 TL nominal değere ulaşmış bulunmaktadır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:08/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Neval Baykal' dan gelen 08.03.1999 tarihli yazı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Hissedarı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğum Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.'ne ait dolaşımda
bulunmayan (B) grubu hisse senetlerinden 10.510.000.000 TL nominal değerdeki bir bölümünü

35.734.000.000 TL bedelle satın almış bulunuyorum.
Herhangi bir aracı kuruluş bulunmaksızın gerçekleştirilen bu işlem sonrasında Şirkette mevcut hissem
68.017.500.000 TL nominal değere ulaşmış bulunmaktadır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:12/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin 10.03.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1998 yılı
karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine, 1998 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının 19.04.1999 Pazartesi günü saat 10:00’da Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii No:5,
Bahçelievler, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH:19/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucu
düzeltilmesi talep edilen 31.12.1998 tarihli bilanço dipnotlarından 2.09, 2.26, 3.16 ve 3.17 maddelerinin
düzeltilmiş şekli ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:22/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. ortaklarından Nezahat Erez'in 22.03.1999 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Hissedarı bulunduğum Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, şahsıma ait olan, dolaşımda
bulunmayan A grubu hisselerinden:
a) 2.969.300 adet ve 29.693.000.000,-TL nominal değerdeki hisselerimi toplam 96.502.250.000,-TL bedelle
Zekai Erez'e;
b) 2.969.200 adet ve 29.692.000.000,-TL nominal değerdeki hisselerimi toplam 96.499.000.000,-TL bedelle
E. Yalım Erez'e, aracı kuruluş bulunmadan 1.000,-TL'lık hisseye 3.250,-TL fiyat uygulaması suretiyle
sattım.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:22/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Zekai Erez'in 22.03.1999 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Hissedarı ve yönetim kurulu başkanı bulunduğum, Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'ne ait dolaşımda
bulunmayan A grubu hisse senetlerinden 29.693.000.000,-TL nominal değerdeki bir bölümünü,
96.502.250.000,-TL bedelle satın almış bulunuyorum.
Herhangi bir aracı kuruluş bulunmaksızın gerçekleştirilen bu işlem sonrasında şirkette mevcut hissem,
94.191.500.000,-TL nominal değere ulaşmış bulunmaktadır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:22/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla A.Ş. ile ilgili olarak Yalım Erez'in 22.03.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Hissedarı bulunduğum, Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'ne ait dolaşımda bulunmayan A grubu hisse
senetlerinden 29.692.000.000,-TL nominal değerdeki bir bölümünü, 3.250,-TL fiyatla ve toplam
96.499.000.000,-TL bedelle satın almış bulunuyorum.
Herhangi bir aracı kuruluş bulunmaksızın gerçekleştirilen bu işlem sonrasında şirkette mevcut hissem,
93.866.000.000,-TL nominal değere ulaşmış bulunmaktadır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:22/03/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Zekai Erez'in 22.03.1999 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“A grubu hissedarlarından Nezahat Erez'in şahsım Zekai Erez ve E.Yalım Erez'e hisse devir işlemleri
22.03.1999 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.”

⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:19/04/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin 19.04.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
1998 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Zekai Erez, Salih
Erez, Mert Erez, Mümtaz H. Yörükoğlu, Ali Berberoğlu ve Neval Baykal’ın seçildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:19/04/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nden 19.04.1999 tarihinde gelen yazıda; 19.04.1999 tarihli yönetim
kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Zekai Erez, yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümtaz
Hilkat Yörükoğlu, yönetim kurulu üyeliklerine Ali Berberoğlu, Şadiye Neval Baykal, Salih Erez ve Mert
Erez'in seçilmelerine, ayrıca yönetim kurulu başkanı Zekai Erez'in idari ve teknik konularda görev yapmak
üzere murahhas üye olarak tayin edilmesine, yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi
üzerine müştereken vaz edecekleri imzaları ile şirketin her hususta temsil ve ilzam edilmesine karar
verildiğini bildirmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:20/04/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 20.04.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizi temsilen Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası ile
işyerimizde çalışan işçilerimizi temsilen, Türkiye Çimse-İş Sendikası yetkilileri arasında, 01.01.199931.12.2000 tarihlerini kapsayacak şekilde Toplu İş Sözleşmesi yapılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:21/05/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 160 milyar TL (%32) bedelli, 590 milyar TL
(%118) bedelsiz artırılarak 500 milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1.000
TL nominal değerli bir hisse için 1.000 TL’den pay bedelleri Türk Ekonomi Bankası Bakırköy şubesinde
açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 2 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında geçici makbuz verilmesi
suretiyle kullandırılması işlemlerinin 25.05.1999-08.06.1999 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bedelsiz pay alma haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponları,
hisse senetlerinin dağıtımı sırasında şirkete ibraz edilmesi gerektiğinden mevcut hisse senetleri 25.05.1999
tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinde (BÜ) olarak işlem görecektir. 2 nolu yeni pay alma
kuponları 25.05.1999-02.06.1999 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem görecek olup,
fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır.
Başvuru Yerleri :
- Şirket Merkezi, Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul
- T. Ekonomi Bankası’nın İstanbul’da Merkez ve Bakırköy şubeleri.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 24/05/1999
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
HZNDR
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %32 bedelli, %118 bedelsiz artırılarak 1.250
milyar TL’ye yükseltilmesinde, 25.05.1999 tarihinde Birinci Seans’ta mevcut hisse senetlerinin bedelsiz
hakları üzerinde (BÜ) baz, 2 nolu yeni pay alma kuponlarının referans fiyatları aşağıdadır:
Mevcut Hisse Senetlerinin (BÜ) Baz Fiyatı
:
3.766 TL
Rüçhan Hakkı Kuponlarının Referans Fiyatı
:
233 TL
TARİH: 27/05/1999
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 25.05.1999 tarihinde başlayan % 32 oranındaki bedelli sermaye
artırım işleminde, rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını 04.06.1999 tarihine kadar

kullanmaları gerekmektedir. İlgili şirket sermaye arttırım karşılığı olarak geçici makbuz vermektedir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:15/06/1999
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI
Şirketin Unvanı
Şirketin Sermaye Türü
Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi
Bedelli Artırım Miktarı
Bedelsiz Artırım Miktarı
Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*)
Satılacak Paylar Hisse / Makbuz
Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi
Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı
Başvuru Şekli

DUYURUSU
Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.
Kod
HZNDR
Kayıtlı Sermaye ( )
Esas Sermaye (X )
500.000.000.000.-TL
160.000.000.000.-TL
590.000.000.000.-TL
1.250.000.000.000.-TL
289.440.000.-TL
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
21.06.1999-02.07.1999
Makbuz
4
Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB’nda oluşacak fiyattır.
Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa
üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Hisse Senetlerinin Teslim Şekli
Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri
çerçevesinde yapılacaktır.
Notlar (*)
Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar açılış tarihininden bir gün
önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır.

TARİH:09/07/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin 09.07.1999 tarihli yazısında, ödenmiş sermayesinin 160 milyar TL
(%32) bedelli, 590 milyar TL (%118) bedelsiz artırılarak 500 milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye
yükseltilmesine ilişkin semaye artırım işlemlerinin 02.07.1999 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edildiği
bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:14/07/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %32 bedelli, %118 bedelsiz artırılarak 500
milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak bastırılan 4. tertip hisse senetlerinin rüçhan
hakkı kullanımı sırasında verilen makbuzlar ve 3 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 19.07.1999
tarihinden itibaren şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Mevcut hisse senetleri 19.07.1999
tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları (BÜ) üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 16/07/1999
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %32 bedelli, %118 bedelsiz artırılarak 500
milyar TL'den 1.250 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle bastırılan 4. tertip hisse senetleri 19.07.1999
tarihinden itibaren dağıtılacağından mevcut hisse senetleri 19.07.1999 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma
hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 22/07/1999
TAKASBANK A.Ş. HABERİ
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 25.05.1999 tarihinde başlayan % 32 oranında bedelli sermaye
artırım işleminde, artırım karşılığında vermiş olduğu geçici makbuzlar hisse senedine dönüştürülerek,
21.07.1999 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. 19.07.1999 tarihinde başlayan % 118
oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde artırım karşılığı olan hisse senetleri 21.07.1999 tarihinde ilgili

üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:17/08/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 17.08.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“17.08.1999 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu, Citibank aracılığı ile 2.000.000 ABD Doları tutarında
4 yıl vadeli bir kredi kullanılmasını ve ilgili bankanın bu kredinin teminatı olmak üzere ipotek talebini de
uygun bulmuştur. Verilecek ipotek şirketimiz yeni fabrika binasının inşa edilmekte olduğu Silivri İlcesi,
I. Bölge Büyükçavuşlu Köyü, Sazlıdere Mevkii, F2 0d 07 A2b pafta, 243 ada'daki 1, 2 ve 3 no'lu
parsellerde bulunan 85.271,95 metrekarelik arsamız üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatları da
kapsayacaktır. Verilecek ipoteğin tutarı, bankaca 3.014.000.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:20/08/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 20.08.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“17.08.1999 tarihinde meydana gelen depremde Şirketimizin gerek üretim tesislerinde gerekse diğer
ünitelerinde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.
Depremi takip eden gündeki enerji kısıtlamaları, personeldeki moral bozukluğu nedeniyle üretimde kabili
ihmal düşüklükler olmuş, İstanbul/Adapazarı güzergahındaki trafik sorunu ise bazı sevkiyatlarımızı
geciktirmiştir. Ancak, yukarıda sayılan hususların firmamız çalışmalarını etkileyecek boyutta olmadığını
saygıyla duyururuz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:03/09/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından SPK'nun Seri:VIII No:20 sayılı Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4.
Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 03.09.1999 tarihli yazısında kamuya
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

TARİH:08/11/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 08.11.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 14 Ocak 1997 tarih ve 49180 nolu Yatırım Teşvik Belgemiz hk.
14 Ocak 1997 tarih ve 49180 numaralı Yatırım Teşvik Belgemizin süresi 31.12.1998 tarihinde bitmiş olup,
13.08.1999 tarih ve 84781 sayı ile yapmış olduğumuz süre uzatma talebi kabul edilmiş, Yatırım Teşvik
Belgesi'nin bitim süresi, 31.08.2000 tarihine kadar uzatılmıştır.
26.08.1999 tarih ve 88883 sayılı yazımızda 14.01.1997 tarihli Yatırım Teşvik Belgemizin vergi, resim ve
harç istisnası kapsamına alınması talep edilmiş ve talebimiz kabul edilmiştir.
14 Ocak 1997 tarih ve 49180 sayılı Yatırım Teşvik Belgemiz, 20.01.1997 tarih ve 967 numara ile Kotasyon
Müdürlüğüne özel durum açıklaması olarak bildirilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/11/1999
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen
15.11.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 15 Kasım 1999 tarih ve 892 nolu genel mektubunuz.
17.08.1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde, 12.11.1999 tarihinde Bolu İli'nin Düzce İlçesi'nde meydana
gelen deprem felaketinde yatırımlarımızda, menkul ve gayrimenkullerimizde, sanayi ve ticari
faaliyetlerimizde olumsuz yönde doğrudan veya dolaylı bir etkilenme olmamıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:13/03/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 13.03.2000 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1999

yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 14.04.2000 Cuma günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar
Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH: 14/04/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş.’nin 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 14.04.2000 tarihinde
yapıldığı, toplantıda 1999 yılı bilanço ve gelir tablolarının onaylandığı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 14/04/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla A.Ş.’nin 14.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 14.04.2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yapılan iş bölümü sonucunda yönetim kurulu
başkanlığına Zekai Erez'in, yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümtaz H. Yörükoğlu'nun, Yönetim kurulu
üyeliklerine Ali Berberoğlu'nun, Şadiye Neval Baykal'ın, Salih Erez'in ve Mert Erez'in seçilmelerine karar
verilmiştir.”

TARİH:22/08/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.'nin 22.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Şirketimizin aktifinde kayıtlı arsa satışı hakkında
Şirketimiz Ekim 1996 yılında Şahsine Alkan'dan 25.000.000.000,-TL'na satın aldığı İstanbul/Silivri
tapusunda F20D07A2b pafta, 243 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı Büyükçavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkiinde
22.877,19 m² arsasını Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ne değerleme yaptırmıştır. Yapılan
değerleme sonucu 205.000.000.000,-TL değer biçilmiştir. Gayrimenkul arsa vasıflı olup, Şirketin ödenmiş
sermaye içindeki payı 205.000.000.000/1.250.000.000 = 0,164'dür. Gayrimenkul Durer Refrakter
Malzemeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne 205.000.000.000,-TL'na satılacaktır (satıldıktan sonra bilahare bilgi
verilecektir). Gayrimenkulun satışından elde edilecek satış karı sermaye artırımında sermayeye ilave
edilecektir. Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş. ortaklarından Zekai Erez, E.Yalım Erez, Nezahat Erez, Ali
Berberoğlu ve Şadiye Neval Baykal gayrimenkulun satıldığı Durer Refrakter Malzemeleri Sanayii ve Ticaret
A.Ş.'nin de ortakları olup Zekai Erez, yönetim kurulu başkanıdır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:25/08/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 25.08.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ödenmiş
sermayenin 220 milyar TL değer artış fonundan, 55 milyar TL maliyet artış fonundan, 180 milyar TL
gayrimenkul satış karından, 45 milyar TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 500
milyar TL (%40) bedelsiz artırılarak 1.250 milyar TL’den 1.750 milyar TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin
olarak ana sözleşmenin 7. maddesinin, şirket ünvanının “Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi” olarak
değiştirilmesi amacıyla 2. maddesinin ve maksat ve mevzuu ile ilgili 4. maddesinin tadiline karar verildiği
bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:25/08/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 25.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 22.08.2000 tarihli özel durum açıklaması ile ilgilidir.
22.08.2000 tarihinde özel durum açıklaması ile şirketimizin aktifinde kayıtlı bir arsanın 205 milyar TL'sına
Durer Refrakter Malzemeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne satılacağını ve satıştan sonra bilgi verileceğini
beyan etmiştik.
Özel durum açıklamasında bildirilen 22.877.19 m² arsanın 25.08.2000 tarihinde Durer Refrakter
Malzemeleri
Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne satışı gerçekleşmiştir. Bu işlem sonrasında toplanan şirket yönetim kurulu
gayrimenkul satış karını da kapsayan bir sermaye artış kararı ile şirket statüsünün ünvan ve iştigal
mevzularını da kapsayan maddelerinde değişiklik yapılmasını kararlaştırmıştır.”

⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:02/10/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 02.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 2000/40 sayılı Ekonomist Dergisi’nde yayımlanan şirketimiz ile ilgili haber konusundaki açıklamadır.
Şirketimiz İstanbul Silivri Çavuşlu mevkiinde yeni bir fabrika inşaatını sürdürmektedir. İmalat eski tesislerde
devam etmekte olup, taşınma işlemi başladığında tabiidir ki kamuya duyurulacaktır.
Mevcut tesislerimizin üzerinde yer aldığı arsa daha önce de defaatle duyurulduğu gibi şirkete ait olmayıp
şirket ortaklarının şahsi mallarıdır. Taşınma sonrası ne şekilde değerlendirecekleri Haznedar Ateş Tuğla
A.Ş.’nin konusu değildir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/10/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 16.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
31.08.2000 tarihinde süresi dolacağı için 20.08.2000 tarihli yazımız ile süre uzatımı talebinde
bulunduğumuz teşvik belgemiz ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama
Genel Müdürlüğü 27.09.2000 tarih ve 77581 sayılı yazıları ile; teşvik belgemizin süresinin 31.08.2001
tarihine kadar uzatılmış olduğunu firmamıza bildirmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:26/10/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 1.250 milyar TL’den 1.750 milyar TL’ye
yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7., şirket ünvanını içeren 2. ve maksat ve
mevzuu ile ilgili 4. maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile bu
toplantıda alınan kararların onaylanacağı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının, 30.11.2000
Perşembe günü sırasıyla saat 10:00, 10:30 ve 11:00’de Eski Londra Asfaltı Fabrikalar Mevkii No:5
Bahçelievler İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu
maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:30/11/2000
HABER:
HZNDR

Haznedar Ateş Tuğla Sanayii A.Ş.’nin 30.11.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda, ödenmiş sermayesinin 1.250 milyar TL’den 1.750 milyar TL’ye yükseltilmesine ve buna
ilişkin olarak ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. maddesi ile şirket ünvanını içeren 2. ve maksat ve
mevzuu ile ilgili 4. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğünce onaylanan şekilde tadiline karar verildiği, müteakiben yapılan A ve B Grubu İmtiyazlı
Pay Sahipleri Toplantılarında da sözkonusu kararın onaylandığı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/01/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 15.01.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ekonomist dergisinin 2001/2 sayılı yayını ile Hürriyet gazetesinin 14.01.2001 tarihli nüshalarında
şirketimiz ortaklarından Yalım Erez'le yapılan söyleşilere atfen iki adet yazı yayınlanmış bulunmaktadır.
Bu yazılarda yer alan bilgiler hakkında Seri: VIII No:20 sayılı tebliğ uyarınca açıklamamız aşağıdadır.
Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.'nin İstanbul Silivri Çavuşlu mevkindeki yeni fabrika inşaatı devam
etmektedir.
Gerçekleştirilen yeni yatırım, teknolojiyi ön plana alan, tamamıyle yeni olarak tasarlanan bir üretim
birimine eski fabrikadan bazı makinaların elden geçirilerek ve bakımı yapılmış olarak entegre edilmesi
şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Bu işlemler günlük olarak sürdürülmekte olup, tamamlandığında Teşvik Belgemizin de amir hükmü olarak,
eski tesiste üretimin durduğu Sanayi Odasınca tespit ettirilecek, yeni tesis içinde tamamlama aşamasında
yeni bir kapasite raporu tanzim ettirilecektir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:18/01/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 18.01.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1) İnşaatı devam etmekte olan İstanbul Silivri Büyükçavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkiindeki yeni fabrikamızda
kısmi imalata başlanabilir duruma gelindiğinden;
a) Halihazırda mükellefi bulunduğumuz vergi dairesine;
b) Yeni fabrikamızın bulunduğu bölgedeki ilgili vergi dairesi ne keyfiyetin bildirilmesi ile faturalama ve nakit
işlemlerin ve tahsilatlarımızın eskiden olduğu gibi şirket merkezinde yürütüleceğinin de tasrih edilmesine,
2) Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerimiz açısından, fabrika inşaatının devam ettiği bölgedeki müdürlüğe
müracaatla inşaatımızla ilgili SSK mükellefiyet ve numarasına ilaveten kısmi imalata başlanma hususunun
da duyurularak gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesine,
3) İstanbul Sanayi Odasına müracaat edilerek, yeni tesislerimizde kısmi imalat faaliyetine başlanacağının
duyurularak geçici kapasite raporu talepedilmesi ile ilgili işlemlere başlanmasına, karar verilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:25/01/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 500 milyar TL (%40) bedelsiz artırılarak 1.250
milyar TL’den 1.750 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponu
karşılığında 30.01.2001-28.02.2001 tarihleri arasında şirket merkezi ile aşağıdaki adreslerde bu tarihten
sonra ise sadece şirket merkezinde dağıtılacağı ve artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin
üzerlerinde 2000 yılı kar payı kuponlarının bulunduğu bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Merkez/İstanbul ve Merter/İstanbul şubeleri
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 01/02/2001
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
HZNDR
Haznedar Refrakter San. A.Ş.’nin 30/01/2001 tarihinde başlayan % 40 oranında bedelsiz sermaye
artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üye hesaplarına 01/02/2001 tarihinde
alacak kaydedilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:07/02/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 07.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Üretim yerimizin İstanbul Bahçelievler'deki tesislerimizden yine İstanbul Silivri Büyükçavuşlu köyü
Sazlıdere mevkiindeki yeni yerine kademeli olarak taşınacağı; yeni yatırımımızın komple yeni, teknoloji
ağırlıklı bir tesise, eski üretim araçlarımızın entegre edilmesi suretiyle gerçekleşeceği de daha önce
duyurulmuştu. Adım adım gerçekleştirilmekte olan bu süreçte, üretim konularımızdan bir bölümünün
munhasıran yeni tesislerimizde üretilmesi aşamasına gelinmiş ve İstanbul Sanayi Odasının dün mesai
saatleri sonunda tarafımıza ulaştırmış olduğu 06.02.2001 tarih ve 02830 sayılı yazıları ve ekindeki 5
Şubat 2001 tarih ve 2000/2452 sayılı Kapasite Raporları ile;
Şamot (alumina) Tuğla, Yüksek Alümina Tuğla, İzole Tuğla, Kimyasal Bağlı HK 90 Tuğla, Reçine Bağlı
SİC Katkılı Grafit Tuğla konularındaki üretimimizin bundan böyle yeni tesislerimizde devam edeceği;
geriye kalan üretimimizin bugüne kadar olduğu gibi eski tesislerimizde sürdürüleceği hususu şekillenmiş
bulunmaktadır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/03/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 15.03.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2000
yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine, 2000 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının 16.04.2001 Pazartesi günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5,
Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/04/2001

HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 16.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
2000 yılı karının dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/08/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 16.08.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Üretim yerimizin İstanbul Bahçelievler'deki tesislerimizden yine İstanbul Silivri Büyükçavuşlu Köyü
Sazlıdere mevkiindeki yeni yerine kademeli olarak taşınacağı, yeni yatrımımızın komple yeni, teknoloji
ağırlıklı bir tesise, eski üretim araçlarımızın entegre edilmesi suretiyle gerçekleşeceği duyurulmuştu. Adım
adım gerçekleştirilmekte olan bu süreçte üretim konularımızdan bir bölümünün münhasıran yeni
tesislerimizde üretilmesi aşamasına gelinmiş olduğu ve İstanbul Sanayi Odası'nın, 06.02.2001 tarih ve
02830 sayılı yazıları ve ekindeki 05.02.2001 tarih ve 2000/2452 sayılı Kapasite Raporları ile;
Şamot Alumina Tuğla
Yüksek Alümina Tuğla
İzole Tuğla
Kimyasal Bağlı HK 90 Tuğla
Reçine Bağlı SİC Katkılı Grafit Tuğla
konularındaki üretimimizin bundan böyle yeni tesislerimizde devam edeceği, geriye kalan üretimimizin
bugüne kadar olduğu gibi eski tesislerimizde sürdürüleceği hususu da 07.02.2001 tarihinde yaptığımız
özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.
Bu defa geriye kalan üretim konumuz olan Magnezit Tuğla ve Harçların üretimi ile ilgili makine ve
techizatın da yeni tesislerimize taşınması işlemlerine dün (15.08.2001 tarihi itibari ile) başlanmış
bulunmaktadır. Yapılan planlama ile gerek yeni tesislerimizde daha önce faaliyete geçen bölümün
kullanılması gerekse yeni taşınanların peyderpey taşınması ve üretime alınması yoluyla takriben 1/1,5 ay
süresince her iki fabrikamızda da üretimin paralel olarak sürdürülmesi suretiyle üretim ve satışta herhangi
bir kayıp sözkonusu olmayacaktır.
Planlanan sürenin sonunda üretimimizin tümü yeni tesislerimizde yapılır hale gelinecek ve bu husus
İstanbul Sanayi Odası'na yaptırılacak yeni bir Kapasite Raporu çalışması ile tevsik ettirilerek
sonuçlandırılacaktır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:14/09/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 14.09.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Malumları olacağı üzere,
Üretim faaliyetlerimizin İstanbul Silivri Büyükçavuşlu Köyü Sazlıdere mevkiindeki yeni tesislerimize
kademeli olarak aktarılması konusundaki gelişmeler, özel durum açıklamaları ile muntazaman
duyurulmaktadır.
16.08.2001 tarihli özel durum açıklamamızda, Magnezit Tuğla ve Harçların üretimi ile ilgili makine ve
techizatın da yeni tesislerimize taşınmasına başlandığı ve bu bölümün taşınacak son bölüm olduğu ve bu
zaman zarfında da üretimin her iki fabrikamızda da paralel olarak sürdürüleceği duyurulmuştu.
Bu defa, 15.09.2001 tarihi itibariyle eski tesislerimiz olan Bahçelievler fabrikamızda üretimin tamamen
durdurulacağını, taşınacak son makinaların sökümü ve eski fabrika binasının koruması amaçlarına
yönelik olarak muhafaza edilecek personelin dışında kalacak olan tüm çalışanların iş akitlerinin
feshedilerek ihbar
ve varsa kıdem tazminatlarının ödeneceğini, üretim faaliyetlerinin planlı ve kademeli olarak yeni
tesislerimize taşınmış olması nedeniyle üretim ve satışlarımızda bu taşınma nedeniyle bir kayıp
olmayacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:17/09/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 17.09.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
14.09.2001 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz nedenlerden dolayı iş akitleri fesh edilen 31
kişinin hesaplanacak ihbar ve kıdem tazminatlarının şirketimiz tarafından ödeneceğini kamuoyunun
bilgisine saygıyla duyururuz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:17/09/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.'nin 17.09.2001 tarihli açıklamasına istinaden gönderdiği ek yazısı
aşağıya çıkarılmıştır.
“17.09.2001 tarihli özel durum açıklamamızda iş akitleri fesh edilen 31 kişinin hesaplanacak ihbar ve
kıdem tazminatlarının şirketimiz tarafından 08.10.2001 tarihinde ödeneceğini kamuoyunun bilgisine
saygıyla duyururuz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:17/09/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 17.09.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulunun 17.09.2001 tarihli toplantısında;
Üretim faaliyetlerinin tamamiyle İstanbul Silivri Büyükçavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkiindeki tesislerimize
intikali nedeniyle, şirketin mevcut merkezinin İrtibat Bürosu olarak muhafaza edilerek, şirket merkezinin de
yeni fabrika adresine taşınmasına ve bu konu ile ilgili olarak gerekli başvuru ve duyuruların yapılmasına
karar verildi.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:08/10/2001
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 08.10.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 17.09.2001 tarihli özel durum açıklaması.
17.09.2001 tarihli özel durum açıklamamızda iş akitleri fesh edilen 31 kişinin hesaplanan ihbar ve kıdem
tazminatları şirketimiz tarafından 08.10.2001 tarihinde ödenmiştir. Toplam ödeme miktarı
47.543.750.000,-TL’dır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 13/02/2002
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
HZNDR
Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. (HZNDR.E) hisse senedinin sırası,
şirket tarafından faks yoluyla açık olarak gönderilen ve 2001 yılı geçici vergi beyannamesi eki olan,
denetimden geçmemiş 31.12.2001 tarihli gelir tablosunun 13.02.2002 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nde
yayınlanabilmesi amacı ile Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 13.02.2002
tarihli 1. Seansta saat 10:57:17’de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, söz konusu
gelir tablosunun Borsa Günlük Bülteni’nde yayınlanmasının ardından 14.02.2002 tarihinden itibaren
yeniden işleme açılacaktır.
TARİH:12/03/2002
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
Borsa Yönetim Kurulu’nun 12.03.2002 tarihli toplantısında,
ARENA
NETAS
21.01.2002 tarih ve 1168 sayılı genel mektup uyarınca, hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin
HZNDR
geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan mali tablolarını en geç 15.02.2002 tarihine
SERVE
kadar kapalı zarf içinde Borsa'ya teslimi hususunda Borsamız düzenlemelerine uymayan şirketler ile ilgili;
ARAT
BANVT
a) 15.02.2002 tarihi itibariyle beyanname eki mali tablolarını Borsamıza göndermeyen (bir sonraki işgünü
BFREN
olan
18.02.2002 tarihinde gönderilmiştir) ve sözkonusu tarihte hisse senetlerinin işlem sıraları açık olan
DOGUB
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Netaş Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş.’nin,
EPLAS
EGPRO
b) Beyanname eki mali tablolarını süresinde ancak faksla gönderen şirketlerden, daha önce kamuyu
EMKEL
aydınlatma yükümlülüklerine aykırılık nedeni ile yaptırım uygulandığı tespit edilen Haznedar Refrakter
ERSU
Sanayii A.Ş., Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş., Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Banvit
FVORI
Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş., Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğusan Boru
KLMSN
Sanayii ve Ticaret A.Ş., Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Ege Profil Ticaret ve Sanayi
KOTKS
A.Ş., Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş., Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş., Favori Dinlenme Yerleri A.Ş.,
MNDRS
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş., Menderes

METAS
PENGD
TBORG
YATAS

Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Metaş İzmir Metalurji Fab. A.Ş., Penguen Gıda Sanayi A.Ş., T.
Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. ve Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.’nin
İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin “Borsa Kotundan Çıkarma Şartları veya Çıkarmayı Gerektiren Durumlar”
başlıklı 16. maddesinin e bendi uyarınca yazılı olarak uyarılmalarına ve konunun Borsa Günlük
Bülteni’nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:18/03/2002
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 18.03.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2001
yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine, 2001 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının 15.04.2002 Pazartesi günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5,
Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket irtibat bürosunda yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/04/2002
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 15.04.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
2001 yılı karının dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Zekai Erez, Mümtaz Hilkat
Yörükoğlu, Salih Erez, Mert Erez, Uygu Baykal, Muzaffer Berberoğlu’nun seçildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/04/2002
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.'nden gelen yazıda; 15.04.2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul
toplantısında üç yıl süre ile yönetim kuruluna seçilen yönetim kurulu üyelerinin 15.04.2002 tarihinde
yapmış oldukları yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkanlığına Zekai Erez, başkan vekilliğine
Mümtaz Hilkat Yörükoğlu, Salih Erez, Mert Erez, Uygu Baykal ve Muzaffer Berberoğlu'nun yönetim kurulu
üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:29/08/2002
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 29.08.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz muhasebe müdürü Ali Yıldırım 31.08.2002 tarihi itibariyle emekli olacağından yerine yönetim
kurulu 29.08.2002 tarih ve 7 nolu kararı ile muhasebe müdürü olarak İbrahim Baydar atanmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:20/03/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 20.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin üretim programına dahil etmiş olduğu dolomitli tuğla konusunda Makedonya'da faaliyet
göstermiş ve halihazırda çalışmadığı ve müflis durumda olduğu için satılacağını istihbar ettiğimiz AD
Silika Dolomiti (Gostivar) isimli kuruluşun özelleştirilmesi ile ilgili elde edilen bilgiler değerlendirildi.
1) Şirketin kendi hammadde kaynaklarına da sahip olduğu cihetle temasların derinleştirilmesine,
2) Yetkili mercilerle temas için Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Zekai Erez'in yetkili
kılınmasına,
3) Kendisinin gerek görmesi halinde özelleştirme işlemleri için,
a) Tesis aktifleri için 2.000.000 Euro'ya kadar, b) Tesisin bir süredir çalışmaması nedeniyle yeniden
işletmeye
alınabilmesi ve işletme sermayesi gibi ihtiyaçlarının karşılanması konularında bir taahhütte bulunulması
gerektiği taktirde 4.000.000 Euro'ya kadar taahhüt yetkisi tanınmasına,
4) Yukarıda zikredilen hususların Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 8, No: 20 sayılı özel durumların
kamuya açıklanmasına ilişkin tebliği uyarınca gerekli bildirimin yapılmasına”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:09/04/2003

HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30.04.2003 Çarşamba
günü saat 11:00’de Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul adresindeki şirket
irtibat bürosunda yapılacağı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:30/04/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 30.04.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
2002 yılı karının dağıtılmayıp, olağanüstü yedeklerde tutulmasına karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:02/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" başlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 02.07.2003 tarihli
yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:07/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 07.07.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
20.03.2003 tarihli toplantımızda Makedonya Cumhuriyetinde kurulu gayri faal AD Silika Dolomit isimli
kuruluşla ilgilenilmesi kararlaştırılmıştı,
1. Bu defa bahse konu ülkede gerekli girişimlerde bulunmak, yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere
kurulacak yeni bir şirkete iştirak edilmesi suretiyle çalışmalara devam edilmesi zarureti ortaya çıktığından;
150.000 Euro sermaye ile kurulacak Vardar Dolamit Limited şirketine %50 oranında, yani 75.000 Euro
payla iştirak edilmesine,
2. Şirket kuruluş işlemleri tekemmül ettiğinde bahse konu meblağın transfer edilmesine,
3. Yukarıda zikredilen hususların SPK'nun Seri: VIII, No:20 sayılı özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin tebliğ uyarınca gerekli bildirimi yapılmasına,”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Ali Berberoğlu’nun 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ortağı olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, şahsıma ait olan şirket sermayenin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı bölümünü Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer
Berberoğlu'na aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL
bedelle peşin olarak sattım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Ş. Neval Baykal'ın 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ortağı olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, şahsıma ait olan şirket sermayenin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı bölümünü Yönetim Kurulu üyesi Uygu
Baykal'a aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL bedelle
peşin olarak sattım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:

HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Muzaffer Berberoğlu'nun 10.07.2003 tarihli yazısı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulu üyesi olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, çıkarılmış sermayesinin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı hisse senedini şirket ortağı Ali
Berberoğlu'ndan aracı kurum kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL
bedelle peşin olarak satın aldım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Mert Erez'in 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulu üyesi olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, çıkarılmış sermayesinin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı hisse senedini şirket ortağı E. Yalım
Erez'den aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL bedelle
peşin olarak satın aldım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Salih Erez'in 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulu üyesi olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, çıkarılmış sermayesinin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı hisse senedini şirket ortağı E. Yalım
Erez'den aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL bedelle
peşin olarak satın aldım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından E. Yalım Erez'in 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ortağı olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, şahsıma ait olan şirket sermayenin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı bölümünü Yönetim Kurulu üyesi Salih
Erez'e ve sermayenin 0.00057143'üne tekabül eden 1.000.000.000 TL nominal tutarlı bölümünü Yönetim
Kurulu Üyesi Mert Erez'e aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam
9.000.000.000 TL peşin olarak sattım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/07/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ortaklarından Uygu Baykal'ın 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulu üyesi olduğum, Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. ünvanlı şirketin, çıkarılmış sermayesinin
0.00057143'üne tekabül eden, 1.000.000.000 TL nominal tutarlı hisse senedini şirket ortağı Ş. Neval
Baykal'dan aracı kuruluş kullanmaksızın beher değeri 4.500 TL fiyat ve toplam 4.500.000.000 TL bedelle
peşin olarak satın aldım. Son durum itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı Ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/07/2003
HABER:

HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 16.07.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
20.03.2003 tarihli toplantımızda Makedonya Cumhuriyetinde kurulu gayrifaal AD Silika Dolamiti isimli
kuruluşla ilgilenilmesine,
07.07.2003 tarihli toplantımızda yeni kurulacak olan Vardar Dolamit Şirketine %50 oranında payla iştirak
edilmesi ile ilgili kararımız aynı tarihli açıklamalarla duyurulmuştur.
Bu defa bahse konu olan %50 oranında iştirakle katıldığımız Vardar Dolamit Limited Şirketi halihazırda
Gayrifaal ve Müflis durumdaki AD Silika Dolamit Kuruluşuna ait Aktiflerin Gostivar iflas masasından
bugünkü tarih itibariyle devir alındığı öğrenilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:03/12/2003
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 03.12.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
14.09.2003 tarihindeki bildirimle bazı çalışanlarımızın iş akitlerinin feshini duyurmuştuk.
O tarihden bugüne kadar üretim faaliyetlerimizde taşeron firmalar kanalı ile işçi çalıştırıldı.
Bu defa görülen luzum üzere taşeronluk hizmeti veren Saner Endüstriyel Tesisler San. ve Tic. A.Ş. ve
Haznedar Tuğla Ateş Tuğlası ve Kiremit Fabrikaları Koll. Şti. ile olan taşeronluk sözleşmeleri sona
erdirilmiş olup, işletmemizde hizmet veren taşeron firmalar bünyesindeki toplam 85 çalışan firmamızda
istihdam edilecektir. Nakil tarihinden önceki hakları taşeron firmalarca karşılanacak olup, çalışanların
bugünden geçerli olarak işe girişlerini gerçekleştirmekteyiz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:11/03/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 31.12.2003 tarihli mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No:1 ve Seri XI No:20
sayılı tebliğlerine göre düzenlenecektir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:31/05/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 31.05.2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ödenmiş
sermayenin 8.750 milyar TL (%500) enflasyon farkından karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 1.750
milyar TL'den 10.500 milyar TL'ye yükseltilmesine ve bununla ilgili olarak ana sözleşmenin 7. maddesinin
tadiline karar verildiği bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:17/06/2004
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse
senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 17/06/2004 tarihinde Takasbank'a depo
edilen hisse senetlerinin bilgileri
Satışa Sıra No Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Grubu
Yatırımcının AdıNominal Öngörülen
Konu
Ünvanı
Soyadı Ünvanı
Tutar
satış süresi
Hisse
Senedi
Kodu
HZNDR
1
HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SAN.
E
FIRAT AKALIN
62.000.000
1 YIL
VE TİC. A.Ş.
TARİH:23/07/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin sermaye
ile ilgili 7. maddesinin tadili ve şirket sermayesinin 1.750 milyar TL’den 10.500 milyar TL’ye yükseltilmesi
konusunun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile sermaye artırımına ilişkin söz
konusu genel kurulda alınan kararın görüşülüp onaylanacağı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel

Kurul Toplantılarının 18.08.2004 Çarşamba günü sırasıyla saat 10:00, 10:30 ve 11:00’de Eski Londra
Asfaltı, Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:19/08/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 18.08.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda,
•
2003 yılı tarihi maliyetli bilançosundaki karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklerde
tutulmasına,
•
Şirket sermayesinin 1.750 milyar TL’den 10.500 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin ana
sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline
karar verildiği,
Aynı gün yapılan A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarında da sermaye
artırımına ilişkin 7. maddenin tadilinin onaylandığı
bildirilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 20/08/2004
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu
edilebilmesi amacıyla 20/08/2004 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satışa
Konu
Hisse
Senedi
Kodu
HZNDR

Sıra
No

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket
Ünvanı

1 HAZNEDAR REFRAKTER SAN. A.Ş.

Grubu Yatırımcının AdıSoyadı Ünvanı

E

ASLAN DEMİR

Nominal Öngörülen
Tutar
satış
süresi

5.795.000.000

6 AY

TARİH:04/10/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 04.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İştirakimiz olan Makedonya'da kurulu Vardar Dolomit Refrakter Malzemeler Üretim Limited Şirketi ilgili
ülke kuralları çerçevesinde daha önce 150.000 Euro'ya tekabül eden şirket sermayesini, şirket aktiflerinin
yeniden değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan 4.218.306 Euro tutarında arttırarak 4.368.306 Euro'ya
yükseltmiş bulunmaktadır.
Bahse konu sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığının iştirakimiz yönetimince tarafımıza bildirilmesi
üzerine keyfiyetin şirketimizce kamuoyuna duyurulması gereği hasıl olmuştur.
Meri mevzuat uyarınca ilgili iştirakimizde ortaya çıkan değer artışı sonucunda elde edilecek ilave hisseler
iştirakler hesabında hisse adedinin artışı şeklinde muhasebeleştirilecektir. İştirakimizin henüz faaliyete
geçme çalışmaları devam ettiğinden şirket şu an itibariyle fon yaratmamaktadır. Bu sebeple Firmamızca
konsolide bilanço düzenlenememektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:12/10/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 12.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: YTL’na Uyum Konusundaki Firmamız Çalışması Hakkında.
YTL’na uyum konusunda 9-10 ekim tarihinde tamamlanması gerekli testler gerçekleştirilememiştir.
Program ve yazılım destekçisi Logo yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Programla ilgili çalışmalarını
bugün tarihi itibariyle tamamlayamadığı program çalışmalarını 20 Ekim 2004’ten itibaren tamamlayıp
firmaların kullanımına hazır olacağını, firmamızın yazılımı temininden itibaren yapacağı test ve uyum
çalışmaları için gerekli zamana ihtiyacı olacağını ve bu çalışmaların 30.11.2004 tarihinde
tamamlayacağını bilgilerinize arz ederiz.” Aylık durum formu ek’te verilmektedir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:25/10/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş’nin ödenmiş sermayesinin 8.750 milyar TL (%500) bedelsiz artırılarak
1.750 milyar TL’den 10.500 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma
kuponu karşılığında 05.11.2004-05.12.2004 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra ise
sadece şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Türk Ekonomi Bankası Merter Şubesi
Şirket Merkezi
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:09/11/2004
HABER:
HZNDR

Hazanedar Refrakter Sanayii A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya
cevaben gönderdiği 09.11.2004 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını
bildirmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 09/11/2004
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
HZNDR
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.’nin 05/11/2004 tarihinde başlayan % 500 oranında bedelsiz
sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üyelerin müşteri alt
hesaplarına 09/11/2004 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:30/11/2004
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 30.11.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Yeni Türk Lirası uyum çalışmaları hk.
Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm
bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirası’na geçişi ile ilgili tüm
sorunlarının giderildiği ve % 100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 04/01/2005
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 04/01/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satışa
Sıra Hisse Senedi Satışa Konu Şirket
Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı
Nominal Öngörülen
Konu
No Ünvanı
Ünvanı
Tutar
satış süresi
Hisse
(YTL)
Senedi
Kodu
HZNDR
1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ E
NURSEL YÜCEL
24.159,00
1 YIL
A.Ş.
0
TARİH: 11/03/2005
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 11/03/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satışa Sıra Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Öngörül
Konu His. No Ünvanı
Tutar
en satış

Sen. Kodu
HZNDR

(YTL)
1

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ E
A.Ş.

NECDET DEMİR

24,00

süresi
5 YIL

TARİH: 06/04/2005
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 06/04/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satışa Sıra Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grubu Yatırımcının AdıNominal Öngörül
Konu His. No
Soyadı Ünvanı
Tutar
en satış
Sen.Kodu
(YTL)
süresi
HZNDR
1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.
E
ŞEREF ZİYA AKTAŞ
15,00 1 YIL
TARİH:12/05/2005
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 06.06.2005 Pazartesi
günü saat 10:30’da Eski Londra Asfaltı, Fabrikalar Mevkii Bahçelievler, İstanbul adresinde yapılacağı
bildirilmiştir.
Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:06/06/2005
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 06.06.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
•
Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmemesine
karar verildiği,
•
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Zekai Erez, Mümtaz Hilkat Yörükoğlu, Salih Erez, Mert Erez,
Muzaffer Berberoğlu ve Ş. Neval Baykal’ın, denetim kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Süreyya Avcıoğlu,
Yaşar Rıfat Sirer ve Cengiz Ersun’un seçildiği
bildirilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:21/06/2005
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya
cevaben gönderdiği 21.06.2005 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını
bildirmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 26/09/2005
TAKASBAN A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 26/09/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satışa
Sıra Hisse Senedi Satışa Konu Şirket
KonuHis. No Ünvanı
Sen. Kodu
HZNDR
1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ
A.Ş.
TARİH:14/03/2006

Grub Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Tutar Öngörül
u Ünvanı
(YTL)
en satış
süresi
E
ENVER SONER
69,90 6 AY

HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 14.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin ticaret müdürü Hüsamettin Kanbur'un 13.03.2006 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle
firmamızla hiçbir ilişkisi kalmamıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 31/03/2006
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 31/03/2006 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan
hisse senetlerinin bilgileri.
Satışa
Sır Hisse Senedi Satışa Konu Şirket
Grubu Yatırımcının AdıKonu His. a Ünvanı
Soyadı Ünvanı
Sen.
No
Kodu
HZNDR
1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.
E
KAHRAMAN KOŞAR

Nominal Öngörüle
Tutar n satış
(YTL)
süresi
166.700

1 YIL

TARİH:19/04/2006
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 19.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.04.2006 tarih 2006-4 sayılı kararı uyarınca 2005 yılına ait Olağan Genel
Kurulu Toplantısı şirket irtibat olan Eski Londra Asfaltı Fabrikalar Mevkii, No:5, Bahçelievler, İstanbul
adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 17.05.2006 Çarşamba günü saat 10:30’da yapılacaktır.”
Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:17/05/2006
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 17.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
2005 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdik edildiği bildirilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:05/02/2007
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 05.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“İştirakimizin yılsonu itibariyle fon yaratmasından dolayı 31/12/2006 dönemi mali tablolarını SPK’lunun
Seri:XI, No:25 sayılı tebliği esalarına göre konsolide olarak verilecektir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/03/2007
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 16.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Firmamızla ilgili haberleşme ve iletişimde belirtilen adres, telefon ve faksın kullanılmasını arz ederiz.
Adres: Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere Mevkii 34930 Silivri/İstanbul
Telefon
: 0 212 745 35 05 pbx
Faks
: 0 212 745 35 15”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:19/03/2007
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 19.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.03.2007 tarih 2007-3 sayılı kararı uyarınca 2006 yılına ait Olağan Genel

Kurulu toplantısı Şirket irtibat bürosu olan Eski Londra asfaltı fabrikalar mevkii No:5 Bahçelievler-İstanbul
adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 20.04.2007 Cuma günü saat 11:00'de yapılacaktır."
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:20/04/2007
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 20.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında;
•
2006 yılına ilişkin dağıtılabilir kar olmadığından, kar dağıtımının yapılmamasına,
•
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına E. Yalım Erez, Zekai Erez, Mert Erez, Ali Berberoğlu,
Şadiye Neval Baykal, Salih Erez'in seçilmelerine,
karar verildiği bildirilmiştir.
Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım politikasına ilişkin Gündemin 7.
maddesi aşağıya çıkarılmıştır.
“2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtımı yönetim kurulunun kar dağıtım önerisini T.T.K. ve
S.P.K. tebliğleri ve ana sözleşmemizin 35. maddesi doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak
götürür. Nihai karar Genel Kurul toplantısında verilir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH: 07/09/2007
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07/09/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan
hisse senetlerinin bilgileri.
Hisse Sıra
Satışa Konu Şirketin Ünvanı
Kodu
No
HZNDR
1
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

Grubu
E

Yatırımcının AdıSoyadı Ünvanı
ZEKAİ EREZ

Nominal Tutar Satış
(YTL)*
Süresi
1.500,000
25
YIL

TARİH: 06/12/2007
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 06/12/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan
hisse senetlerinin bilgileri.
Nominal
Hisse
Sıra
Yatırımcının Adı-Soyadı
Satış
Satışa Konu Şirketin Ünvanı
Grubu
Tutar
Kodu
No
Ünvanı
Süresi
(YTL)*
HZNDR
1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.
E
ASLAN DEMİR
2.710,800 1 HAFTA
TARİH:15/01/2008
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 15.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza 14.01.2008 tarihinde tebliğ edilen basında
çıkan haberler konu başlığı ile ilgili 31.12.2007 tarih ve 30053 sayılı yazısı ile istenen açıklamadır.
Para isimli haftalık ekonomi dergisinin 16-22 Aralık 2007 tarihlerini kapsayan sayısında yer alan
Şirketimizle ilgili haber Şirketimizle kaynaklı değildir.
Yazının başlangıcında kullanılan ifade konunun bir dedikodudan ibaret olduğunu açıkça belirtmektedir.
Devamında Şirketimizin Romanya'da bir tesisi olduğu ifade ediliyor ki bu da gerçek değildir.
Üretimin tamamının yurtdışına kaydırılması da dolayısıyla sözkonusu değildir.
Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.'nin eski fabrikasının bulunduğu arazi şirkete ait değildir ki şirketce
satılabilsin.
Özetle, Şirketimizin mezkur yazıda belirtilen konuların hiç birisinde kamuya açıklanması gereken bir
gelişme olmamıştır.
Dikkatle okunduğunda yazının ciddiye alınır bir yanı bulunmamaktadır.
Şirketin kendine ait olmayan bir arsada konut projeleri gerçekleştirmesi, tesisi olmayan Romanya'ya
üretim kaydırması, halen mevcut tesislerinin yerine konut projeleri yapılması teknik olarak mümkün

değildir.
Şirket hisselerinin en az % 25'ini stratejik ortaklık yoluyla yabancılara satması gibi bir gelişme de yoktur.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯
TARİH:11/03/2008
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.03.2008 tarih 2008-3 sayılı kararı uyarınca 2007 yılına ait Olağan Genel
Kurulu toplantısı Şirket Merkezi olan Büyükçavuşlu beldesi Sazlıdere mevkii Silivri-İstanbul adresinde
aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 14.04.2008 Pazartesi günü saat 11:00’de yapılacaktır.”
Ekte yayınlanmakta olan genel kurul gündeminde olağan gündem maddelerinin yanı sıra;
Şirket aktiflerinde yer alan
a) B.Çavuşlu Belgesi Sazlı Dere Mevkii F20d-Pafta, 243 Ada, 1 parseldeki arsanın,
b) İştiraki olan Vardar Dolomit Refrakter Üretim Şirketi Ltd. Şti.’nin %50 hissesinin
Şirket öz sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla elden çıkarılması için değer ve imkan tespiti yapılarak
satışı konusunun genel kurulun müzakeresine sunulması ve karara bağlanması
hususu da yer almaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:14/04/2008
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 14.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;
2007 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapların müzakere edilerek, dağıtılabilir kar olmadığından, kar
dağıtımının yapılmamasına,
Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıllığına Süreyya Avcıoğlu, Yaşar Rıfat Sirer, Cengiz Ersun'un
seçilmelerine,
Şirket Aktifinde yer alan;
a) Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere mevkii F20d-Pafta, 243 Ada, 1 parseldeki arsa ile,
b) Şirket iştiraki Vardar Dolamit Refrakter Şirketi Ltd. Şti.'nin %50 hissesinin,
Şirket sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla elden çıkarılması için değer ve imkan tespitinin
yapıtırılmasına, uygun koşulların ortaya çıkması sonucunda satılmasına ve satışla ilgili Yönetim
Kurulunun yetkili kılınmasına,
karar verildiği bildirilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Yönetim Kurulu Raporu ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/04/2008
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 14.04.2008 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım
kararına istinaden hazırlanan Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde
yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:02/05/2008
HABER:
HZNDR

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.’nin 02.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Berberoğlu ailesi ile Haznedar Refrakter Sanayi
A.Ş.'nin Borsa'da işlem gören C grubu paylardan farklı (B grubu) gruptaki payların devri konusunda
görüşmelere başlanmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

