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SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 

Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings (“Fitch”) Anadolu Efes’in yabancı ve yerel para 

cinsinden uzun vadeli kredi notunu  “BBB-“, görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etmiştir.  

Bu kredi notu, Anadolu Efes’in ana pazarlarında sahip olduğu lider konumuyla 

desteklenmektedir. Fitch, Anadolu Efes’in operasyonlarında önemli yere sahip Rusya’daki 

pazar payını ve Türkiye’deki güçlü konumunu korumaya yönelik olarak artan gücünün yanı 

sıra maliyet enflasyonunun ürün fiyatlarına yansıtılmasının ve premium ürün portföyünün 

güçlendirilmesinin sonucu olarak karlılıkta artış beklemeye devam etmektedir. Kredi notu 

teyidi ayrıca Anadolu Efes’in uzun vadede kaldıraç oranını makul seviyelerde tutma 

kabiliyetine ve isteğine yönelik olan Fitch’in beklentileriyle desteklenmektedir. 

Fitch değerlendirmesinde, Şirketin faaliyet performansının COVID-19 nedeniyle az etkilenmiş 

olmasıyla beraber 2021 yılında iyileşme göstereceğini ele almıştır. Diğer yandan 

değerlendirmesinde, Şirketin ürünlerini fiyatlama kabiliyetinin ve maliyet artışlarından 

korunma yöntemlerinin yanı sıra yüksek nakit döviz pozisyonunun Şirket finansallarındaki 

kurdan kaynaklanan olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olacağını beklediğini belirtmiştir. 

 

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. 
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