ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi

Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7
Çekmeköy/İstanbul
: 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
: tatgida@tat.com.tr
:

Telefon ve Faks No.
E-posta Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi

: 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
: Hayır
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin
:
Açıklanmasına İlişkin Yetki

Açıklama :
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin
10’uncu maddesine göre Yönetim Kurulu kararı alınmamış olan geleceğe yönelik değerlendirmeler için yazılı
onay verme hususunda Genel Müdür ve Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı’nın ayrı ayrı
yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanmasına
karar verildi.
-

Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer
aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört
defa açıklanabilir.

-

Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirket kurumsal internet sitesinde Türkçe ve/veya
İngilizce olarak yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet
raporu aracılığı ile yapılabilir.

-

Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha
önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde
gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel
durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.

-

Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması
halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların
nedenlerine de yer verilir.

-

Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın pazarda beklenen gelişmeler, ciro ve adet
büyüme tahminleri, yatırım planları ve yeni ürün bilgilerine yer verilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul’un yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN
Mali İşler Yöneticisi
29.05.2014 – 17:25

Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
29.05.2014 – 17:25

