ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ticaret Ünvanı
Adresi
Telefon No.
Faks No.

: 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

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 02
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi
: ir@anadoluefes.com
Tarih
Konu

: 15.04.2014 / 15
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Anadolu Efes’in uzun vadeli kredi
notunu “Baa3”, görünümünü ise “Negatif” olarak teyit etmiştir.
Anadolu Efes’in derecelendirme notunun Baa3 olarak teyit edilmesinde, şirket
yönetiminin şirketin finansal profili üzerindeki olumsuz baskıları bertaraf etmek için
attığı somut adımlar dikkate alınmaktadır. Anadolu Efes’in, talebin zayıf olduğu ana
pazarları Rusya ve Türkiye’de, maliyetleri azaltmak ve kapasite kullanımını optimize
etmek için gerçekleştirdiği fabrika kapanışları bu somut adımlar arasında yer
almaktadır. Moody’s, atılan adımların 2014 yılının ilk yarısını da kapsayacak şekilde
sonuçlara pozitif etki yapacağını ve şirketin zayıflayan finansal performansını tersine
çevirmeye yardımcı olmasını beklemektedir.
Anadolu Efes’in Baa3 olan notu, şirketin CCİ’deki %50,3’lük hissesi sayesinde sahip
olduğu güçlü öz sermaye değerinden ve 2014 yılında itfa olacak borçların büyük
bölümünün önceden fonlanması sayesinde sahip olduğu sağlam likidite profilinden
olumlu etkilenmektedir.
Anadolu Efes’in Baa3/Negatif olan notu Türkiye’nin ülke notu ile aynı seviyededir.
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.

Saygılarımızla,
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
ONUR ÇEVİKEL
Mali İşler Grup Direktörü
15.04.2014

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
15.04.2014

