2010-2012 İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Pegasus, hem doğrudan hem de Esas Holding aracılığıyla Sabancı Ailesi üyelerinin %100 kontrolü
altında bulunmaktadır. Esas Holding toplam payların %96,5‟ine sahiptir ve Halka Arz‟dan sonra,
tedavüldeki payların yaklaşık %66,1‟ine (ek satış hakkının kullanıldığı durumda %62,9‟una) sahip
olacaktır. Esas Holding ve diğer ilişkili taraflar ile girilmiş olan önemli işlemler ve diğer
düzenlemeler aşağıda özet olarak sunulmaktadır. İştiraklerle muhtelif ilişkilerin mahiyetinden
ötürü, bu anlaşmaların ve işlemlerin her birinin, ayrı olarak düşünülmeleri durumunda, ilişkisiz bir
taraftan elde edilebilecek olan koşullara nazaran Şirket için daha az uygun olmayan koşullar
üzerinden akdedilmiş olduğu konusunda güvence verilememektedir.
Komisyon Hizmet Alımı
Şirket, finansal kiralama yoluyla edindiği uçakların finansmanına yönelik olarak Esas Holding‟den
finansal garanti almakta olup, buna bağlı olarak Esas Holding‟e komisyon ödemesi yapmaktadır
ve bu ödemeler finansal gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu ödemeler 2012, 2011 ve 2010
yıllarında sırasıyla 11.692.202 TL, 6.973.686 TL ve 3.672656 TL olarak gerçekleşmiştir.
Ek olarak, 2010 yılında Pegasus, uçak ön ödemelerini finanse etmek amacıyla Esas Holding‟den
kredi almıştır. Bu kredi Esas Holding‟in 2010 yılında yapmış olduğu sermaye artırımına mahsup
edilmiştir. Bu krediye ilişkin faiz ödemesi 2010 yılında 3.454.936 TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkez Ofis Kiralaması
9 Ağustos 2012 günü, yeni merkez ofisin kiralanması ile ilgili olarak, Esas Holding‟in bir yan
kuruluşu olan EAG Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile beş yıl süreli bir kiralama
sözleşmesi imzalanmıştır. KDV hariç olmak üzere ödenecek yıllık kira bedelleri, 1.350.000 ABD
doları, 1.377.000 ABD doları, 1.404.540 ABD doları, 1.453.698 ABD doları ve 1.504.578 ABD
doları meblağlarının Türk lirası cinsinden dengi olacaktır. Bu kiralama sözleşmesi 5 yıllık ilave bir
süre için kendiliğinden uzayabilecektir. Şirket‟in daha önceki merkez ofisleri Esas Holding‟den
kiralanmıştır.
EAG Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile yapılan ek bir protokole istinaden, merkez
ofisinde bulunan bir bölümün beş yıl süre ile PUEM‟e kiralanması maksadıyla Pegasus Uçuş
Eğitim Merkezi A.Ş. firması ile 1 Eylül 2012 tarihinde bir alt kiralama sözleşmesi imzalanmış
bulunmaktadır. KDV hariç olmak üzere PUEM firmasının Şirket‟e ödeyeceği yıllık kira bedelleri
160.218 ABD doları, 163.541 ABD doları, 166.864 ABD doları, 172.679 ABD doları ve 178.732 ABD
doları olacaktır.
İzAir, kendi merkez ofisini İzmirliler Otelcilik firmasından kiralamaktadır. İzAir, 2006 ile hisselerin
Şirket‟e devredildiği tarih olan Mayıs 2012 arasında kalan dönem zarfında İzmirliler Otelcilik
firmasının %49,99 hissesine sahip olmuştur. Bu İzahname‟nin tarihi itibarıyla, İzAir‟in İzmirliler
Otelcilik firmasına ödediği aylık kira bedeli 23.799 TL‟dir.

