AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2013
Ortaklığın Adresi

:

Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :

Hayır

Özet Bilgi

Mersin Kombine Doğalgaz Santrali finansman konusunda
yetkilendirme

:

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi (Akfen Enerji)'nin Mersin
Kombine Doğalgaz Santrali Projesi (“Proje”)’nin potansiyel finansmanının detaylı incelemesi (due diligence)
amacıyla; Şirketimiz Akfen Holding A.Ş., International Finance Corporation (IFC), European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) ve Akfen Enerji arasında 10.10.2013 tarihli yetki mektubu (Mandate
Letter) imzalanmıştır.
IFC ve EBRD kredi vermeyi ve ticari açıdan makul gayret bazında B tipi kredi ve/veya benzer krediler ile ek
finansman sağlamayı düşünmektedir. B tipi kredi, kayden borç verenin EBRD ve IFC olduğu fakat yatırımın
riskinin münferit kurumlarca üstlenildiği bir EBRD ve IFC kredisi ile sağlanacak bir sendikasyon fonlaması
şeklinde olacaktır.
EBRD ve IFC genel koordinasyonu sağlamakla birlikte, uygun olması durumunda, Akfen Holding ve Akfen
Enerji’nin desteği ve katılımı ile diğer uluslararası kalkınma kurumları, ticari bankalar ve ihracat kredi kuruluşları
gibi çeşitli finansman kaynakları da kullanılacaktır. EBRD ve IFC’nin sağlayacağı olası finansman Proje’nin detaylı
incelemesinin sonuçlarına, IFC ve EBRD’nin üst yönetim ve yönetim kurullarının resmi onaylarına ve kanuni
dokümantasyonun her iki kredi veren kurum açısından kabul edilir bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır.
Akfen Enerji’ nin 450 MWe kurulu gücündeki Proje için yaptığı lisans başvurusu 23 Mart 2012 tarihinde Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nun 08.03.2012 tarihli ve EÜ/3721-11/2275 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve
bu durum ile ilgili 23.03.2012 tarihli özel durum açıklaması yapılmıştır. Proje’nin kurulu gücünün mevcut lisans
kapasitesinden 1.148,4 MW’ye yükseltilmesi için 18 Aralık 2012 tarihinde EPDK’ya tadil başvurusunda
bulunulmuş olup, kapasitenin artırılması ile ilgili EPDK’nın uygun bulma kararı alınmıştır. Proje ile ilgili olarak
hazırlanan ÇED Raporu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından ÇED
Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş, söz konusu Rapor nihai kabul edilmiş ve
inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

