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SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 

Yıllık kredi komite toplantısının ardından Standard & Poor’s (“S&P”), şirketimizin “BBB-” olan 

uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve “Durağan” olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir. 

S&P, Anadolu Efes’in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak 

değerlendirmiştir. 

S&P tarafından yayınlanan raporda, Anadolu Efes’in güçlü yönleri olarak tanınmış 

markalarıyla desteklenen dengeli bira ve meşrubat portföyü, Rusya dahil olmak üzere 

faaliyette bulunduğu pazarlarda lider pozisyonu, operasyonların coğrafi kırılımındaki olumlu 

dengelenme ve pozitif serbest nakit akımı yaratılması konusunda geçmiş yıllardan beri 

sürdürülen güçlü performans gösterilmiştir. 

Kredi notunun durağan görünümü, S&P’nin Anadolu Efes’in 2020 yılında ihtiyatlı mali 

politikalarıyla borçluluk oranını makul seviyede koruyacağına ilişkin öngörüsü ile Şirketin 

operasyonel performansının genel olarak dirençli kalmayı sürdürerek 2021 yılında iyileşme  

kaydedeceği ve her iki yılda da pozitif serbest nakit akım yaratacağı beklentilerini 

yansıtmaktadır. 

Fitch Ratings ardından S&P’nin kredi notu teyidi ile Anadolu Efes sahip olduğu iki adet 

yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraççı” konumunu 

korumuştur. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgiler in 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. 
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