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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 : Sundown Firmasından Gelen Açıklama

 
  AÇIKLAMA:

 

 
 Sundown Foods Şirketinden gelen açıklama ekte olup, Türkçe tercümesi aşağıda Sayın ortaklarımız bilgilerine sunulmuştur;
01/08/2014 tarihinde Türkiye'de ortağı olduğumuz Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A Ş 'ye ("Avod ") iştirak etmek üzere

sundown letter 020415.pdf (/tr/ek-indir/33E834392D8F023CE0530A4A622B5826)
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 01/08/2014 tarihinde Türkiye de ortağı olduğumuz Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ye ( Avod ) iştirak etmek üzere
yaptığımız tahsisli sermaye artırımını SPK mevzuatında gerçekleşen değişikler çerçevesinde 10/03/2015 tarihinde geri çekmek durumunda kaldık. 

  Bu değişiklik her ne kadar şu an için yatırımımızı ertelememize sebebiyet verse de, Türkiye'deki ortağımızın büyüyen kapasitesi ve pazarın cazibesi yatırım
iştahımızın devam etmesine sebebiyet vermektedir.Bu çerçevede önümüzde ki dönemde iki grup arasındaki işbirliği olanaklarının araştırılarak Türkiye ve
Avod'a yatırımlarımızın artarak devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz 

  
  "As one of the shareholders of Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 'ye ("Avod "), we have withdrawn our application dated

01/08/2014 to the Capital Markets Board ("CMB") for the private placement of the increased capital on 10/03/2015 due to the amended CMB
communiques.

  In spite of the delay in our expected investment, we would like to declare and inform that our commitment and interest in Avod and Turkey will
continuously increase. Therefore  we plan to pursue any business opportunity with Avod in the future in accordance with the growing business and
capacity of our partner and the attractive market it operates in."

  

 
  
 

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.

  


