AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2013
Ortaklığın Adresi

:

Koza Sokak No: 22 GOP Ankara

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82

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

:

Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10

Orijinal Açıklamanın Tarihi

:

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :

Hayır

Özet Bilgi

Hidroelektrik Santrali Yatırımlarımızın Akfenhes Yatırımları
ve Enerji Üretim A.Ş. altında konsolide edilmesi

:

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Akfen Holding A.Ş.’ nin, bağlı ortaklığı durumunda bulunan hidroelektrik santrali yatırımlarında;
yatırımcılar açısından kolay takip edilebilir hale getirilmesi, yenilenebilir enerji portföyümüzün tek şirket
bünyesinde bulundurulması ve sözkonusu şirket altında konsolide edilmesi, yönetiminde kolaylık ve birlik
sağlanması, organizasyonel çabukluğun yanısıra genel gider ve maliyet yükünün azaltılması, kamu kuruluşları
ile olan münasebetlerde işlemlerin hızlanması amacıyla daha efektif bir yapı kurulması yoluna gidilmektedir.
Bu amaçla, Şirketimiz bağlı ortaklığı Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (“Akfenhes”) ile aynı ortaklık
yapısına sahip olan, (i) Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları A.Ş., (ii) Saraçbendi Enerji Üretimi ve Ticaret A.Ş.
ve (iii) Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Ticaret A.Ş.’ nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 136 ila 138
Maddesi hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde
tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Akfenhes’e katılması suretiyle birleşmesine ve birleşme işleminin TTK’ nun
155 ve devamı hükümleri uyarınca “Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi” düzenlemelerine
uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Sözkonusu birleşme işlemi Akfenhes’ in sermayesinin birleşme işlemi sonrası artması ile nihailenecek olup, yasal
sürece uygun olarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

