OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [08.12.2014]
Özel Durum Açıklaması (Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama)

Ortaklığın Adresi

:

Atatürk Caddesi No. 6 54580 Arifiye Sakarya

Telefon ve Faks No.

:

(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42

E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su

:
:

arf@otokar.com.tr / kyl@otokar.com.tr
(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi

:
:
:
:

Hayır
Hayır
Evet
-

Özet Bilgi

:

Basın-yayın organlarında çıkan haber
hakkında açıklama

AÇIKLAMA:
Basın-yayın organlarında Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan ve Altay Projesi hakkında çıkan " Tek rakibi
Alman Leopard” başlıklı haber hakkında yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma ihtiyacı
doğmuştur.
Umman Ordusunun modernizasyon ve geliştirme projeleri kapsamında Umman Milli Savunma Bakanlığı’nın
açmış olduğu 77 adet ana muharebe tankı, 9 adet istihkam ve 8 adet kurtarıcı tipindeki uluslararası ihale
yöntemi ile açılan tank tedarik ihalesine 15.08.2013 tarihinde Şirketimiz tarafından teklif iletilmiştir. İhale
kapsamında ayrıca uzun süreli lojistik destek, eğitim ve altyapı hizmetleri yer almaktadır. İhalede karar
sürecinin asgari 2 yıl sürmesi beklenmektedir. Haberde bahsi geçen kapasite ve maliyet bilgileri ise
öngörülerimiz ile bağdaşmamaktadır.
Söz konusu teklif, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan alınan olumlu görüşü takiben yapılmış olup, ihalede
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın nihai yaklaşımı çerçevesinde hareket edilecektir.
Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2010 tarih ve
2010/11 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından 15.08.2013 tarihinde Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında yukarıda bahsedilen içsel bilginin
açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesi kararı verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı,
gizlilik şartı taşıyan ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının,
rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır. Ancak konu hakkında basın-yayın
organlarında çıkan haber nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmıştır.
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.

