2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı
10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 Yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında;
- Topluluk sanayi kuruluşları ile bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve
süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satışlarında, bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, şirketimizin kamuya
açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine ile hasılatına olan oranının
%10’undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, Topluluğumuz sanayici kuruluşları tarafından 2021
yılında Şişecam Dış Ticaret AŞ’ye yapılması öngörülen ihraç kayıtlı satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü
kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği, verilecek hizmet karşılığında makul
düzeyde bir komisyon tahsil edileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile
karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Conclusion Section Of 2021 Common And Continuous Related Party Transactions Report
As per Article 10 “Common and Continuous Transactions” of the Capital Markets Board’s Communique
No. II -17.1 on Corporate Governance, published in the Official Gazette dated 3 January 2014 and
numbered 28871; within the scope of our Company’s financial planning and budget for 2021:
- Common and continuous export sales of Group companies, executed through our affiliate Şişecam Dış
Ticaret A.Ş. within the financial year, were expected to exceed 10 % of the cost of goods sold and sales
revenue figures stated in the latest publicly disclosed annual financial statements of our company.
Therefore, it was decided that the pricing of Group companies’ export sales, executed through Şişecam
Dış Ticaret A.Ş., would be the same with the price determined for the exports executed through nonrelated third parties, that a reasonable market-rate commissions would be charged for the services
rendered, and that all terms of the transactions would be in compliance with the previous years’ terms
and reasonable compared with the market conditions.
The Turkish text of the disclosure will prevail.

