OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 28.02.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Atatürk Caddesi No: 6 54580 Arifiye Sakarya

Telefon ve Faks No.

:

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

E-posta adresi

:

arf@otokar.com.tr / kyl@otokar.com.tr

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

:

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

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

AÇIKLAMA :
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10.
maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap
dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan
satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre
oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, 2013 yılında
gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nda yer alan işlemlerin, 2014 hesap
döneminde de sözkonusu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine ve 2013 yılına ilişkin
Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Raporun sonuç kısmı aşağıda
bilgilerinize sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin
Ram Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin 2013 hesap dönemi
içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının
ve hasılat tutarına olan oranının %10undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da bu limitin üzerinde aynı
koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda; Ram Dış Ticaret A.Ş.
ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak,
işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.

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.

