İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Adresi

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
Bahçelievler/ISTANBUL
: 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
: 0 (212) 641 96 44

Telefon No.
Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay
Sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 02
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
Tarih
Konu

: 14.06.2012 / 34
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA

Açıklanacak Özel Durum:
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Şirketimiz’in “BB+” olan
uzun vadeli kurumsal kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan “BBB-” seviyesine
yükseltmiştir. Şirketimiz’in kredi notu görünümü ise durağan’dır.
S&P’nin bu not artırımı, Anadolu Efes’in sağlam finansal performansı ve serbest nakit
akımı yaratımı yanında, SABMiller’ın Rusya ve Ukrayna’daki operasyonlarının alımı
sonrası bilançosundaki iyileşme nedeniyle şirket’in risk profilinde gerçekleşen
iyileşmeyi yansıtmaktadır. S&P Anadolu Efes’in risk profili değerlendirmesini “yeterli”
(“fair”) seviyesinden “tatmin edici” (“satisfactory”) seviyeye yükseltmiştir.
S&P ayrıca Rusya’da güçlenen rekabet durumu ile Anadolu Efes’in ölçek
ekonomisinden yararlanacak olması yanında tedarik zinciri ile satış ve dağıtım
sistemi üzerinde sağlanacak daha güçlü kontrolün olumlu operasyonel unsurlar
olduğunu belirtmiştir. S&P Anadolu Efes’in düzeltilmiş borç/FAVÖK oranının bir ila iki
arasında kalacağını ve pozitif nakit akımları yaratmaya devam edeceğini tahmin
etmektedir.
Şirketimize S&P tarafından verilen uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu,
Türkiye’nin bu bazdaki kredi notunun iki kademe üzerinde olup, yerel para cinsinden
kredi notu ise Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notu ile aynı seviyededir.
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
Mali İşler Grup Direktörü

MUSTAFA SUSAM
Mali İşler Direktörü

