KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Avod Özel Durum Açıklaması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, 1995'te faaliyetlerine başlayan, Hasat BNO Group'un sağlam temelleri
üzerine kurulduğu 2003 yılından bu yana her yıl yeni yatırımlar ve pazarlarla sağlıklı şekilde büyüyen bir şirkettir.
Ülkemizin kurutulmuş gıda sektörünün kurutulmuş domates alanında lider ihracatçı firması olan Avod, halka açıldığı
Aralık 2011 tarihinden bu yana sermayedarlarına verdiği güven ve onlardan aldığı güçle sektördeki liderliğini
sürdürmektedir. Şirketimizin son dönemde borsadaki yükselişi, yüzde 10 iştirakimiz olan Avod Altın Madencilik AŞ'nin
Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında tespit ettiği Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biriyle
ilgilidir.

Alman DMT Consulting GMBH şirketine maden arazisinde yaptırılan sondaj ve rezerv tespit çalışmalarında saha içerisinde
toplam 2.7 milyon ton yüzde 2 tenörlü bakır rezervi bulunmuştur. Alman firması, 07.11.2018 tarihli Kamu Aydınlatma
Kurumu açıklamamızda paylaştığımız değerleme raporunda maden rezervinin toplam değerinin 174 milyon Dolar
olduğunu tespit etmiştir. Her gün yurt içi ve dışı maden firmalarından maden sahasıyla ilgili satın alma ve ortaklık
teklifleri aldığımız dönemde şirket hisselerimizin yükselmesi doğaldır. Şirketimiz, 22.11.2018 tarihindeki yönetim kurulu
toplantısında Avod Altın Madencilik AŞ'nin yüzde 90 oranındaki payını satın alma yoluyla devralma kararı alıp, şirketin
tamamına sahip olmak için gerekli işlemleri başlatmıştır.

Tüm bu olumlu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul'un (BİST) 26.11.2018 tarihinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi
kapsamında aldığı Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirket hisselerimiz üzerinde 11.12.2018 tarihine kadar tek fiyat
uygulaması kararı, şirket hisselerimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Tek fiyat uygulaması, yüzde 85'i halka
açık olan şirketimiz hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran küçük yatırımcılarımızın yatırımlarını olumsuz
etkilemektedir. Borsa İstanbul'un (BİST) tek fiyat uygulaması kararının yatırımcılarımıza faydadan çok zarar getirdiğini
düşünmekteyiz. Yatırımcılarımızdan gelen yüzlerce haklı şikayet üzerine, bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Sağlam
temeller ve gelişmeler eşliğinde değerlenen şirketler üzerinde bu ve benzeri uygulamalar, borsa yatırımcıları üzerinde
negatif algı ile etki oluşturmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdine, gerekli girişimler tarafımızdan
yapılacaktır.

Dünyaca ünlü bir fast food firmasının ABD ürün tedarikçisi olan, kurutulmuş gıda üretiminin tamamını ABD ve Avrupa
ülkelerine ihraç ederek ülkemiz ekonomisine önemli döviz girdisi sağlayan Avod'un gıda, madencilik alanında çok önemli
yeni yatırım ve anlaşmalarla büyümeye devam edeceğini, sektörde uluslararası alanda pazar payını artıracağını bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla 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.

