ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı

: Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adresi

: İş Kuleleri Kule 3,
34330 4. Levent / İstanbul

Faks No

: 0 212 350 45 34

İlgili

: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII,
No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamalar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na
Şirketimizin Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’ni Türk Ticaret Kanunu‘nun 451,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19,20. maddeleri ve SPK’nun Seri I, No:31 Tebliği hükümleri
uyarınca devralmak suretiyle birleşme kararının alınacağı, birleşme sözleşmesinin ve ana
sözleşme tadil tasarılarının görüşülerek onaylanacağı olağanüstü genel kurulunun 29.06.2007
tarihinde saat: 15:00’da şirket merkezimizde yapılacağı ile ilgili yönetim kurulu kararımız,
- 4.6.2007 tarihinde İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilen özel durum
açıklamalarında,
- 8.6.2007 tarihli Dünya ve Hürses Gazetelerinde,
- Şirketimizin web sitesinde
duyurulmuştur.
Olağanüstü genel kurul toplantısı davet ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanması için 5.6.2007 tarihinde müracaat edilmiş ve 7.6.2007 tarih ve 6825 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Ancak Şirketimiz ile ilgili anılan ilanda sadece ana sözleşme tadil tasarısının yer aldığı,
olağanüstü genel kurul tarih ve gündeminin yer almadığı, anılan ticaret sicili gazetesinin
elimize ulaşması ile birlikte tespit edilmiştir.
Olağanüstü genel kurul tarih ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanmamış olması ve bu hususun öğrenildiği tarih itibariyle yeni bir ilan için de 15 günden
az bir süre kalmış olması nedeniyle olağanüstü genel kurulumuzun 29.6.2007 tarihinde
toplanma imkanı kalmamıştır.
Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.5.2007 tarih ve 20/569 sayılı kararı ile
onaylamış olduğu esaslar dahilinde tamamlanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle
Şirketimiz ile Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin olağanüstü genel kurullarının tarih
ve gündeminin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal
süresi içinde ilan edilerek aynı gün gerçekleştirilebilmesi için yeterli bir ek süre verilmesi
hususunda 27.6.2007 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.
Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
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Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yeralan 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.
Saygılarımızla,

Mustafa Akif Sözen
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyda Erdem
Planlama Müdürü

Tarih : 27.06.2007
Saat : 16:30
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