AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 27.07.2015
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
E-posta adresi:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Orijinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:
:
:

Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
yatirimci@akfen.com.tr

:

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

:
:

Özet Bilgi

:

13.07.2015 / 24.07.2015
Hayır
Bağlı ortaklık hisse satışının önemlilik kriteri çerçevesinde
değerlendirilmesi

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu’muzun 24.07.2015 tarih ve 2015/18 sayılı aşağıdaki kararı bağımsız üyelerin oybirliği
ve diğer üyelerin oyları ile alınmıştır:
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Akfen İnşaat”)’de sahip
olduğumuz ve Akfen İnşaat’ın sermayesinin %99,85’ini temsil eden 205.686.000 TL nominal değerli,
205.686.000 adet payımızın, ilişkili tarafımız, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.’ye devredilebilmesi için
Şirketimiz 13.07.2015 tarih ve 2015-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden SPK Kurumsal
Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerinin 9.2.b. maddesinde yer aldığı şekilde SPK mevzuatına uygun
olarak DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ye değerleme raporu hazırlatılmış olup,
sözkonusu değerleme raporundaki değerler arasında olmak üzere devir bedeli olarak 58.911.500 USD
tespit edilmiştir. Sözkonusu işlem, SPK’ nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve
Ayrilma Hakki Tebliği’ nin 6. Maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde değerlendirildiğinde,
işlem bedelinin;
a) işleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya
açıklanan son finansal tablolara göre 1.623 milyon TL (Akfen Holding solo) olan varlık (aktif) toplamına
oranı’nın %12,67 olması,
b) işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan 1.619 milyon TL olan ortaklık değerine
oranı’nın %9,50 olması ve,
c) devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son
yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere
oranının %0 olması (inşaat gelirleri grup içi olduğundan ve Akfen Holding konsolide gelirleri içinde
elimine edildiğinden 0 kabul edilmiştir)
dolayısıyla her bir kriterin %50’nin altında kalması, ayrıca mal varlığının ortaklığın faaliyetleri
açısından taşıdığı önem de dikkate alınarak, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemektedir.

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.

