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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ortaklığın Adresi 
 

: 
 

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın 
 

Telefon ve Faks No. 
 

: 
 

Tel : 0 256 518 22 55 Faks : 0 256 518 45 39 
 

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

: 
 

Tel: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78 
 

Orjinal Açıklamanın 
Tarihi 
 

: 
 

23/11/2011-12/12/2011 
 

Yapılan Açıklama 
Ertelenmiş Bir Açıklama 
mı? 
 

: 
 

Hayır 
 

Özet Bilgi 
 

: 
 

Bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği A.Ş.'ye ortak alınması ile ilgili görüşmelere 
başlanması ve buna bağlı olarak halka arza ilişkin olarak daha önce özel 
durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan hazırlık çalışmalarının 

ertelenmesine ve bu bağlamda ana sözleşme değişikliği amacıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri alınmasına karar verilmiştir. 
 

 

AÇIKLAMA: 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimiz tarafından yapılan 23/11/2011 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz iştiraklerinden Efeler 
Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin iş planları ve büyüme stratejileri çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında halka arz alternatifinin değerlendirilmesi ve bu amaçla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
(TSKB)'den halka arza aracılık ve danışmanlık hizmeti alınması ile ilgili bir "yetkilendirme sözleşmesi" 
imzalandığı; yine Şirketimiz tarafından yapılan 12/12/2011 tarihli özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği 
Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili olarak mevcut ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla 
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir. 
 
Diğer taraftan Grup Şirketlerimizin ziraat, süt üretimi ve süt işleme faaliyetlerinin Şirketimiz iştiraklerinden 
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler") bünyesinde toplanarak bu faaliyetlerin dikey entegrasyonu 
ve genişletilmesi amacıyla, International Finance Corporation ("IFC") ile Efeler arasında ortaklık 
görüşmelerine başlanılmış, bu bağlamda IFC tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına ve yönetimsel 
onayların alınmasına tabi olarak, IFC'nin Efeler'e sermaye artırımı yolu ile azınlık ortağı olması hususunda 
11/04/2012 tarihinde bir ön-protokol imzalanmıştır. 
 
IFC ile söz konusu ortaklık görüşmeleri, 23/11/2011 tarihli özel durum açıklaması kapsamında Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası A.Ş. danışmanlığında yürütülmektedir. 
 
IFC'nin bu projeye ortaklığının, süt ve süt işleme faaliyetlerinin büyüme sürecine ve Moova markasının 

kuvvetlendirilmesine önemli katkı yapacağı beklenmektedir. 
 
İştirakimiz Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin 11/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; 
Efeler'in halka arz süreci IFC ile yürütülecek bu ortaklık görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak ileriki bir 



tarihte yeniden değerlendirmeye alınmak üzere ertelenmiş olup, Efeler'in ana sözleşme değişikliği amacıyla 
Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru geri alınacaktır. 
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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. 
 


