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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde
toplanarak;

1. Şirketimiz portföyünde yer alan "Gebze Center AVM" isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu Avrupa 
Para  Birimi ("EURO") bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.04.2018-30.06.2018  (üç ay) dönemine münhasır 
olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış  olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal 
piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 EURO kurunun ağırlıklı ortalaması 4,46 
Türk Lirası olacak şekilde belirlenmesine, bu durumun kiracılara; üç aylık bir döneme münhasır olacağı, geleceğe dönük 
genel bir uygulama ve kabul şeklinde olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine,

2.  Şirketimiz portföyünde yer alan "Doğuş  Center Maslak" isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu 
Avrupa Para Birimi ("USD") bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.04.2018-30.06.2018 (üç ay) dönemine münhasır
olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış  olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal 
piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 USD kurunun 3,80 Türk Lirası olarak 
belirlenmesine, bu durumun kiracılara; üç aylık bir döneme münhasır olacağı,   geleceğe dönük genel bir uygulama ve 
kabul şeklinde olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine,

3. Şirketimiz portföyünde yer alan "Doğuş Center Etiler" isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu ABD 
Doları ("USD") bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.04.2018-30.06.2018  (üç ay) dönemine münhasır olarak, 
kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda 
görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 USD kurunun 3,80 Türk Lirası olarak belirlenmesine, 
bu durumun kiracılara; üç aylık bir döneme münhasır olacağı,   geleceğe dönük genel bir uygulama ve kabul şeklinde 
olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



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.


