İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
: İhlas Yayın Holding A.Ş.
Adresi
: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.
: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler
biriminin telefon ve faks no su
: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih
: 09.02.2012
Konu
: İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin hisselerinin alımına
ait ek bilgiler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;
İhlas Pazarlama A.Ş.’den, İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin sermayesinin % 25’ini satın alınmasına
ilişkin olarak şirketimiz tarafından 23 Ocak 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda özel durum açıklaması yapılmıştı.
Şirketimizin 23 Ocak 2012 tarihli özel durum açıklamasının ardından Sermaye Piyasası
Kurulu Başkanlığı’nca gönderilen 26 Ocak 2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-115.02-163-957
sayılı yazısına istinaden şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda konuyla
ilgili olarak 27 Ocak 2012 tarihinde ikinci bir özel durum açıklaması yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’ndan gelen talep üzerine; kamuyu daha net
bilgilendirilmesini teminen hisse alımına konu olan İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin değerleme
raporunda kullanılan temel varsayımlar şöyledir:
Varsayımlarda İhlas Haber Ajansı A.Ş., ‘Şirket’ olarak anılacaktır.
· Çarpan analizinde Piyasa Değeri / FAVÖK oranı kullanılmıştır.
· İndirgenmiş nakit akımı analizimizde iskonto oranında risksiz getiri oranı olarak 2020
tarihli Devlet Tahvillerinin getirilerinin ortalaması (%10,03) kullanılmıştır. Pazar
Risk Primi olarak, New York Üniversitesi profesörlerinden Aswath Damodaran
tarafından hesaplanarak yayınlanan ülke risk primi (% 4,13) dikkate alınmıştır. Şirket
haber sağlayıcı olarak hizmet verdiğinden faaliyetlerine yönelik riskler ülke riski ile
aynı düzeyde kabul edilmiş ve ek risk primine gerek görülmemiştir. İskonto oranı için
borçlanma maliyeti %6,04 olarak hesaplanmıştır.
· Projeksiyonlar 2012-2020 yıllarını kapsamakta olup, 2020 yılında elde edilen nakit,
%2 büyüme oranı ile sonsuza götürülmüştür.
· Şirketin yurtiçi televizyon ve web müşteri sayılarının, 2015 yılına dek 2007-2011
dönemi yıllık bileşik büyüme oranında artacağı öngörülmüştür. 2015 yılından sonra
büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle büyümenin web müşterilerinde %7-8,
televizyon müşterinde ise %3-4 aralığında olması öngörülmüştür. Gazete
müşterilerinin de 2015 yılına dek %2 düzeyinde artacağı daha sonra bir süre sabit
kalarak düşüşe geçeceği öngörülmüştür. Müşteri başına ortalama haber satış
gelirlerinin ise projeksiyon döneminde enflasyon oranında artacağı varsayılmıştır.
2012 yılında yurtiçi haber satış gelirlerinin toplam gelirlerden % 25 pay alacağı
öngörülmüştür.
· Yurtiçi ve yurtdışı operasyon ve teknik hizmet satış gelirlerinin hesaplanmasında canlı
yayın aracı ve stüdyo başına gelir rakamları dikkate alınmış olup, bu tutarın
projeksiyon döneminde yurtiçi operasyonlar için enflasyon oranında, yurtdışı
operasyonlar için ise özellikle ilk yıllarda enflasyon oranının %15-20 üzerinde olacağı
öngörülmüştür. Yurtdışı operasyonlara yönelik farklılığın temel gerekçesi Şirket’in
son dönemde gerçekleşen ve yeni planlanan stüdyo yatırımlarının Londra, Paris,

Brüksel gibi birim karlılığın yüksek olduğu lokasyonlarda olmasıdır. 2012 yılında
yurtdışı operasyon ve teknik hizmet satış gelirlerinin Şirket’in toplam gelirlerinden
%57 pay alacağı öngörülmüştür.
· Kurumsal müşteri portföyünün 2015 yılına dek 2007-2011 dönemi yıllık bileşik
büyüme oranında artacağı sonraki dönemde ise büyümenin yavaşlayarak yıllık
ortalama %5 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmüştür.
· Satış maliyetlerinin içerisinde yer alan personel ve operasyonel giderleri projeksiyon
döneminde net satışlarındaki artış oranında, idari giderlerin ise enflasyon oranında
artacağı öngörülmüştür.
· Satış pazarlama faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlara ait giderler dışındaki
tüm kalemlerin enflasyon oranında artacağı varsayılmıştır. Satış ve pazarlama
kapsamındaki operasyonel giderler ise satış tutarlarındaki değişim oranında
artırılmıştır.
· Yatırım tutarlarının Türk Lirası’na çevrilmesinde ABD Dolar kuru 1,82 TL olarak
alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı
Tebliği'nde 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.
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