KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi
Yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri ve yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü hk.

İlişkili Taraf İşlemleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2017
yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2018 yılında gerçekleşecek benzer
yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından
17.09.2018 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler"
başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2018 yılı finansal planlaması kapsamında bağlı ortaklıklarımızdan Hasat BNO
Grup A.Ş. ile kamuya açıklanan son, yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine ile hasılatına olan oranının %10'
undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Hasat BNO Grup A.Ş. tarafından 2018 yılında Şirket'imize yapılması öngörülen
satışların, satılma amaçlı alış olması nedeniyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden
gerçekleştirileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu
değerlendirilmiştir.

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin,
Berelson Export Co. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve
2018 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Şirketimiz tarafından 2017 yılında Berelson Export Co.'ya yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere
uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan
işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

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.

