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uyarınca yapılan açıklamadır. 
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  BAŞKANLIĞI’NA 
 

Açıklanacak Özel Durum: 
 
Şirketimiz bugün itibariyle uluslararası bira operasyonlarını yürüten Hollanda’da kurulu 
iştiraki Efes Breweries International N.V.’nin (EBI) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık 
%25,98’ini temsil eden 10.987.470 adet depo sertifikasını EBI’nin bir grup 
hissedarından sertifika başına 17,00 ABD Doları (depo sertifikalarının her biri EBI’nin 
beş adet hissesini temsil etmektedir) bedelle satın almıştır. EBI’deki hisselerini Anadolu 
Efes’e satan hissedarların EBI’deki yatırımlarını nakde çevirme isteklerini belirterek 
hisselerini Anadolu Efes’e satmayı teklif etmeleri üzerine gerçekleşen satın alma 
sonucunda Anadolu Efes’in, daha önceden sahip olduğu 155.329.514 adet EBI hissesi 
nedeniyle EBI’nin sermayesinde %73,47 olan, payı %99,45’e yükselmiştir. 
 
Yaklaşık 187 milyon ABD Dolarlık satın alma bedeli Anadolu Efes’in mevcut nakit 
kaynaklarından ve bu süreçte kullanılan 100 milyon ABD Doları tutarındaki iki yıllık kredi 
ile karşılanacaktır.  
 
Birleşik Krallık Devralma ve Birleşme Kanunu’nun (City Code on Takeover and Mergers 
of the United Kingdom) ilgili maddelerine göre Anadolu Efes en kısa zamanda EBI’nin 
sermayesinde sahip olmadığı ve sermayenin %0,55’ine karşılık gelen 1.161.705 adet 
hisseyi temsil eden Depo sertifikalarını sertifika başına 17,00 ABD Doları nakit bedelle 
satın almak için çağrı yapma niyetindedir. Anadolu Efes ayrıca EBI hisselerini Hollanda 
kanunları uyarınca kalan hisselerin satın alınması için zorunlu satın alma (squeeze out) 
prosedürlerini de uygulamak için değerlendirecektir.     
 
Azınlık hissedarlarının hisse satışlarının nakit karşılığını en kısa zamanda alabilmeleri 
için Anadolu Efes çağrı öncesi ve çağrı boyunca Depo sertifikalarını satmak isteyen tüm 
Depo sertifikası sahiplerinin hisselerini satın almaya hazırdır. Depo sertifikalarını 
satmak isteyen hissedarlar +44 20 7678 1078 numaralı telefondan Anadolu Efes’in 
görevlendirdiği aracı kurum olan RBS Hoare Govett’de Simon Chitty’ye başvurabilirler.    
 



Bu satınalma daha önce 2009 yılı Temmuz ayında yapılan ve Anadolu Efes’in EBI’nin 
sermayesindeki payını %70,22’den %73,47’ye çıkarmasını sağlayan çağrıyı takiben 
gerçekleşmiştir. Anadolu Efes 2009 yılı Temmuz ayında gerçekleşen çağrının 
gerekçeleriyle uyumlu olarak EBI’de tam kontrole sahip olmasının EBI’nin organik ve 
inorganik büyümesi için operasyonel anlamda daha fazla esneklik sağlayacağına ve 
genel anlamda kredi profilini iyileştirerek EBI’nin gelecekteki büyümesinin finansmanını 
kolaylaştıracağına inanmaktadır.  
 
Bu duyuruda açıklanan içsel bilgilere ilişkin değişikliklerin ortaya çıkması halinde, 
Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ uyarınca Şirketimiz tarafından gerekli özel durum 
açıklamaları usulüne uygun şekilde 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. 

                  
 Saygılarımızla, 

 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 
 
 
 

CAN ÇAKA    AYŞE GÜNDÜZ       
                                         Mali İşler Grup Direktörü         Mali Kontrol Müdürü 

         30.03.2010           30.03.2010  


