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Ortaklığın Adresi : KAHVE CİVARI MEVKİİ YILDIRIM MAH.ÇANAKKALE-İZMİR ASFALTI
NO:36 TÜRKELLİ MENEMEN İZMİR

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 232 8354794- Fax: 232 8354533

E-posta adresi : avod@avod.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 232 8354794- Fax: 232 8354533

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yatırım İşlemleri Hk.

 
  AÇIKLAMA:

 

11/06/2014 tarihinde Sundown Foods INC. satın almasını içeren özel durum açıklamamız sonrasında, Borsa Gündem adlı siteden şirketimize yönelik bir
haber yapılmış, yapmayı planladığımız satın alma, sanki şaibeli bir işlemmiş intibaı verilmeye çalışılmıştır. Sözü geçen satın almanın şirketimize sağlayacağı
faydaları ortaklarımız ve kamuoyuyla paylaşmanın yerinde olacağı düşüncesiyle aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk ;
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Sundown Foods INC. Şirketi yaklaşık 16 yıldır A.B.D. nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük fast food zincirleri olan Mc
Donalds,Wendy's,Starbucks,Kraft gibi dev firmaların, yarı kurutulmuş domates ihtiyacını tedarik eden ve bu restoran zincirleriyle yeni proje geliştirme
konusunda işbirliği yapan sektörünün A.B.D deki en büyük firmasıdır. Avod A.Ş.cirosunun %55'i Sundown Foods INC.e yapılan ihracattan oluşmaktadır ve
10 yıldır da her sene daha da büyüyen bir iş ilişkimiz bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, A.B.D kökenli bir firmanın sahiplerinin bu satış sonrasındaki şirket
bedelinin nakit olarak değil de Avod A.Ş. hisse senedi olarak ödenmesini kabul etmelerinin arkasında yatan tek gerçek, Ülkemize, Sermaye Piyasalarımıza
,Şirketimize, Şirketimiz Yönetim Kuruluna duyulan güvendir. Bunun dışında ki her düşünce A.B.D li yatırımcıları tanıyan ve yaklaşık 15 aydır şirketimiz için
çok önemli olan bu satın alma için büyük çaba sarf eden Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilemez.

 Söz konusu satın alma gerekli merciler tarafından onaylanması durumunda Avod A.Ş. olarak sağlayacağımız faydaları 3 ana başlıkta toparlayabiliriz;
 1-İşimizin %55 ini oluşturan ve hızla büyüyen A.B.D. pazarında daha sağlam bir yer edinme ve Avod A.Ş. adının büyük fast food zincirlerinin onaylı

tedarikçisi olmasının sağlanması,
 2-Sundown Foods INC. faaliyet karının büyük kısmın,ı Türkiye de Avod A.Ş. bünyesinde yapılmasını sağlayacak fiyatlama politikası sayesinde Kaliforniya

eyalet katılım payıyla beraber %50 ler seviyesinde olan A.B.D. vergisi yerine, Ülkemiz vergi usullerinde belirtilen oranda vergi verilmesi ve bunun
sonucunda da hem Ülkemizin kazanması hem de Şirketimizin daha karlı bir hal almasının sağlanması,

 3-A.B.D. kaynaklı daha ucuz finansman sağlanması,
  

Satın alma sonrası yaratılacak sinerji şirketimiz Avod A.Ş. yi çok daha karlı ve marka değeri olan bir firma haline getirecektir. Halka arz sonrası emin
adımlarla giden ve şu anda büyüme trendi içinde olan şirketimiz Banadora A.Ş. satın alması ve gerçekleştiği taktirde Sundown Foods INC. satın almaları
sonrasında, 2012 yılında 30.658.000 TL, 2013 yılında 35.254.000 TL olan cirolarımızı , 100.000.000 tl ve üstüne taşıyacak ve bu ciro rakamının büyük
kısmını ihracat yaparak gerçekleştirilecektir.

  
Kamu oyu ve tüm yatırımcılarımızın bilgilerine sunar, bu konu ile ilgili, yatırımcılarımızdan mail ortamında gelecek olan sorular, şirketimiz tarafından
cevaplandırılacaktır.

  
Kamuoyuna Duyurulur,

 
 
  
 

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.

  


