
 

               İNDEKS BİLGİSAYAR  A.Ş.  

 

1 İNDEKS BİLGİSAYAR ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI                 07/05/2007 

 Neteks A.Ş. Hisselerinin %50'sinin Datatec'e 

Satışına İlişkin Açıklama. 

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 07.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

Borsanıza 19.02.2007 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile şirketimizin %70 iştiraki bulunan Neteks 

İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş. ile ilgili olası stratejik ortaklık tekliflerini değerlendirmek amacıyla, ilgili şirketin Yönetim 

Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmişti.  

Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, şirketimiz; dünyanın 

en büyük Network Ürünleri Distribütör şirketlerinden Westcon Group'un %97.4 ortağı olan ve aynı zamanda Londra ve 

Güney Afrika Borsalarında kote olan Datatec International Limited şirketi ile aşağıdaki şartlarda Neteks A.Ş. hisselerinin 

%50'sinin Datatec'e satışına ilişkin hisse alım-satım anlaşmasını imzalamıştır.  

Datatec şirketi, faaliyette bulunduğu 19 farklı ülkede, 2500'ün üzerinde çalışana ve 28 Şubat 2006'da biten 2006 mali 

yılında 3 milyar USD'yi aşan bir ciroya sahiptir.Faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde ana hakim ortak konumunda olan 

Datatec şirketi, dünyada ilk kez %50-%50 temelinde bir ortaklık yapısına Türkiye'de imza atmışlardır.Datatec ile ilgili 

detay bilgiye www.datatec.co.za adresinden ulaşılabilir.  

1- Şirketimiz ve iştirakimiz Datagate Bilgisayar A.Ş.nin (DGATE) sahip olduğu hisseler dışında kalan Neteks İletişim 

Ürünleri Dağıtım A.Ş'nin %6 hissesi şirketimiz tarafından satın alınmış olacaktır.  

2- Şirketimiz, bu hisselerin %50'si kendi kontrolünde kalmak kaydı ile %26'sını 1.820.000 USD karşılığında Datatec 

International Limited'e tarafların bağlı olduğu mevzuat gereğince ilgili resmi makamların (Rekabet Kurulu) onayı 

alındıktan sonra devir edecektir. Şirketimizin devre konu olan %26 oranındaki hisse tutarının son mali tablolarımızdaki 

iştirak maliyet bedeli 371.434 YTL (yaklaşık 274.000 USD)'dir.  

3- İmzalanan anlaşma doğrultusunda İndeks Bilgisayar A.Ş'nin %59,24 ortak olduğu ve payları borsanızda işlem gören 

Datagate Bilgisayar A.Ş'nin, sahip olduğu Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş'deki %24 hissenin tamamı 1.680.000 USD 

karşılığında, yine resmi makamların (Rekabet Kurulu) onayı alındıktan sonra Datatec İnternational Limited'e devir 

edilecektir.  

4- Şirketimize düşen hisse ödemelerinin 1.508.000 USD'si ve iştirakimiz Datagate A.Ş'ye düşen 1.392.000 USD'si resmi 

makamlardan (Rekabet Kurulu) onay alındıktan sonra nakten ödenecektir. Kalan tutarlar ise Neteks A.Ş.'in belirlenmiş 

hedefleri gerçekleştirmesi akabinde nakden ödenecektir.  

5- Bu ortaklık ile şirketimiz ve Datatec İnternational Limited, Neteks A.Ş. üzerinde eşit ortaklık anlayışına dayalı bir 

yönetim yapısı kurmuş olacaklardır.  

 

http://www.index.com.tr/borsa/www.datatec.co.za

