Ortaklığın Ticaret Ünvanı
Adresi
Telefon No.
Faks No.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
Bahçelievler/ISTANBUL
: 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
: 0 (212) 641 96 44

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 02
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi
: ir@anadoluefes.com
Tarih
Konu

: 14.05.2018 / 14
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim
verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter’de bulunan fabrikamızın üretim
faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir’de
bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı alındığı 20 Nisan 2017 tarihinde kamu ile
paylaşılmıştı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Merter Fabrikası’na ait olan üretim lisansının iptali izninin
alınması önkoşulunun sağlanması durumunda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde 23
ve 24 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa
konu edilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme şirketlerine değerleme yaptırılması
dahil çalışmalara başlanması ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket yönetiminin
yetkili kılınmasına karar vermiştir.
Değerleme çalışmasına konu olacak taşınmazların 31.12.2017 tarihli finansal
tablolarına göre net defter değeri 15,4 milyon TL olup, Maddi Duran Varlıklar hesap
grubu içindeki arsa, arazi ve binalar toplamı içindeki payı %0,6 toplam aktifler içindeki
payı ise %0,05'tir.
Yeni bir gelişme olması durumunda duyurular usulüne uygun şekilde yapılacaktır.
1969 yılından bu yana tüm fabrikalarında aynı kalite ve standartta yüksek teknoloji ile
üretim yapan Anadolu Efes, Türkiye’deki diğer üç fabrikasında Anadolu’nun özenle
seçilen doğal hammaddeleri ile üretilmiş geniş ürün portföyünü tüketicileri ile
buluşturmayı sürdürecektir.
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.

Saygılarımızla,
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
ONUR ÇEVİKEL
Mali İşler Grup Direktörü
14.05.2018

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
14.05.2018

