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1 İNDEKS BİLGİSAYAR ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI                 24/07/2007 

 İştiraklerimizden Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım 

A.Ş. satışı. 

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh.San.ve Tic.A.Ş.'nin 24.07.2007 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. 07.05.2007 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de 

şirketimiz ile Westcon Group European Operation Limited Şirketi 'nin ana ortağı olan Datatec International Limited 

şirketi ile şirket hisselerinin %50'sinin Datatec'e satışına ilişkin hisse alım-satım anlaşması imzalanmış, resmi makamların 

(Rekabet Kurulu) onayı alındıktan sonra devir edileceği belirtilmişti.  

Rekabet Kurulu 04.07.2007 tarih ve 07-56/631-213 sayılı toplantısı ile söz konusu hisse devrine onay vermiştir. 

23.07.2007 tarihinde Datatec İnternational Limited'in % 97,4 ana ortağı olduğu Westcon Group European Operation 

Ltd. Şirketi ile aşağıdaki şartlarda Neteks A.Ş. hisselerinin %50'sinin devrine ilişkin hisse alım-satım anlaşmasını 

imzalamış olup devir ile ilgili tüm yasal işlemler gerçekleşmiştir.  

Westcon Group European Operation Limited Şirketi, iletişim ağı, mobilite ve yakınsama (convergence) alanlarında 

Cisco, Nortel ve Avaya gibi firmalar için distribütörlük hizmeti vermektedir. Westcon Group European Operation 

Limited özellikle, VoIP (İnternet üzerinden ses iletimi), iletişim ağı ve iletişim sistemleri güvenliği, uzaktan erişim, 

İnternet ve e-iş, sanal özel ağlar, video konferans ve kablosuz bağlantı dahil, ses, veri ve video uygulama ve 

teknolojilerinin yakınsaması konusunda uzmanlaşmıştır. Faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde ana hakim ortak 

konumunda olan Westcon Group European Operation Limited şirketi, dünyada ilk kez %50-%50 temelinde bir ortaklık 

yapısına Türkiye'de imza atmıştır. Westcon Group European Operation Limited ile ilgili detay bilgiye www.westcon.com 

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 374.000 USD 'ye satın alınmıştır.  

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

Group European Operation Limited'e devir etmiştir. Şirketimizin devre konu olan %26 oranındaki hisse tutarının Vergi 

Usul Mevzuatına göre iştirak maliyet bedeli 371.434 YTL, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen solo mali 

tablolara göre iştirak maliyeti bedeli ise 504.028 YTL dir. Yasal kayıtlarımızda ortaya çıkacak iştirak satış kazancının 

%75'i "sermayeye ilave edilecek iştirak satış kazançları" hesabına %25'i diğer gelir ve karlar hesabına kaydedilecektir.  

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 Westcon Group European Operation Limited Şirketi ne devir edilmiştir.  

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

hesabımıza 23.07.2007 tarihinde gelmiştir.  

5-Tahsil edilen toplam 2.900.000 USD'ye ilave olarak alınacak kalan 600.000 USD ise Neteks A.Ş.'in belirlenmiş 

hedefleri gerçekleştirmesi akabinde şirket payları oranında (İndeks Bilgisayar 260.000 USD , Datagate Bilgisayar 240.000 

USD) tahsil edilecektir.  

6-Bu ortaklık ile şirketimiz ve Westcon Group European Operation Limited, Neteks A.Ş. üzerinde eşit ortaklık anlayışına 

dayalı bir yönetim yapısı kurmuştur.  

7-Şirketimiz ile Westcon Group European Operation Ltd. Şirketi arasında yönetim, denetim ve sermaye ilişkisi mevcut 

olmayıp, hisse satışına ilişkin olarak tarafımızdan bir değerleme çalışması yaptırılmamıştır.  

 


