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

: 05.09.2014 / 23
: 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 notu
ile 2022 vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvilinin notunu “Baa3”,
görünümünü ise “Negatif” olarak teyit etmiştir.
Yaptığı açıklamada Moody’s, son birkaç çeyrekte alınan fabrika kapanışları gibi
tedbirler sonucunda sınırlı bir hızda da olsa şirketin performansında bir iyileşme
kaydedildiğini belirtmiştir. 2014 yılının ilk yarısında satış gelirleri ve FAVÖK rakamının
arttığını belirten Moody’s, kredi notu üzerindeki baskıyı azaltan bu trendin devam
etmesini beklemektedir. Moody’s açıklamasında Anadolu Efes’in aynı zamanda bira
operasyonlarının borçluluğunu azaltmış olduğuna da vurgu yaparken, borçlarının
vade profilinin önümüzdeki senelerde yönetilebilir hale geldiğini belirtmiştir.
Moody’s ayrıca Anadolu Efes’in bira operasyonlarında 2013 yılı boyunca görülen
negatif trendin tersine dönmesinden ötürü Şirket’in Baa3 olan notunu teyit ettiğini
açıklamasına eklemiştir. Bu durum ayrıca yönetimin aldığı somut tedbirlerle de
desteklenmiştir. Eş zamanlı olarak, Anadolu Efes borçluluğunu azaltarak borçluluğa
dayalı önemli kredi kriterlerini iyileştirmekle kalmamış, ayrıca önümüzdeki 2-3 yıl
içerisindeki yönetilebilir borç geri ödeme planıyla da likidite profilini güçlendirmiştir.
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.
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