ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ticaret Ünvanı
Adresi
Telefon No.
Faks No.

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
: 0 (212) 586 80 00
: 0 (216) 389 58 63

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 72
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi
: ir@anadoluefes.com
Tarih
Konu

: 03.05.2021 / 11
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz, 2022 yılında vadesi dolacak olan tahvillerin yeniden finansmanı ve ayrıca
önümüzdeki dönemde işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli
borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir.
Bu amaçla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar ile Şirketimiz
tarafından yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla
ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa
koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında azami 1 milyar ABD
Doları veya muadili yabancı para ihraç tavanı içinde kalmak suretiyle, tahvil, finansman
bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin tahsisli satışına
ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer
mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım
esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin
yapılması hususunda üst yönetime yetki vermiştir.
Yönetim Kurulu Kararı’nın alınmasını takiben, yurt dışında yapılması planlanan tahvil
ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı
Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurul kaydına alınması için
Sermaye Piyasası Kurulu’na 03 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.
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.
N. ORHUN KÖSTEM
Mali İşler Grup Direktörü
03.05.2021

İ. KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü
03.05.2021

