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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2017/3 ve 2017/9 tarihli ara dönem raporlarının BDŞ tarafından hazırlanacağı ve bildirim tarihleri hakkında, 

  

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.‘nin (MKK) 2 Ocak 2017 tarih 774 sayılı "2017 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihleri" konulu Genel 
Mektubu 3ncü maddesi doğrultusunda; 

  

Şirketimizin 2017/3 ve 2017/9 aylık ara dönem bağımsız denetim raporu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız 
denetim firması  tarafından incelemeden geçirilerek hazırlanacağından ara dönem raporlarımızın normal rapor teslim 
tarihine ek 10 (on) günlük sürenin dahil edilerek gönderileceği hususunu, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 

  

With regard to interim reports to be prepared by Independent  Auditing Firm dated 2017/3 and 2017/9 and its 
notifications, 

  

In line with 3   article of General Letter "Announcement  Dates of Financial Report for 2017" numbered 774, dated rd 

January 2, 2017 of Central Registry Agency Inc. (MKK); 

  

Özel Durum Açıklaması (Genel)



We submit for public's information that because interim independent auditing report of our company for 2017/3 and 
2017/9 terms shall be prepared by PwC Independent Auditing and Independent Accountant and Financial Advisor INC., 
independent auditing firm, our interim reports shall be send by including additional 10 (ten) days into delivery date on 
normal report delivery date.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


