KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Genel Kurulu hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

26.12.2016

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 26.12.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurduğu üzere Şirketimiz ile Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. (Karsan Pazarlama) arasında 2009
yılında akdedilen ve belirli aralıklarla ve en son 2014 yılında revize edilmek suretiyle devam eden distribütörlük sözleşmesi ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmet
sözleşmeleri, Şirketimiz'in satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararı doğrultusunda 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle karşılıklı mutabakat ile sona
erdirilmiştir. Bu işlem ile, üretimin yanısıra yurtiçi distribütörlük faaliyetleri de mevcut bayi teşkilatımız ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde Şirketimiz tarafından yürütülmeye
başlanmış, paylarının tamamı Şirketimize ait Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmuş, Karsan Pazarlama'nın Karsan markalı araç ve ilgili yedek parça stokları
Şirketimizce iade alınmış ve bahsi geçen sözleşmeler çerçevesinde Şirketimiz'e hizmet veren Karsan Pazarlama personeli de tarafların rızası ile Şirketimiz tarafından istihdam
edilmeye başlanmıştır. Karsan Pazarlama'nın devam eden tek faaliyeti H350 distribütörlüğü olup, bu kapsamdaki uygulamalar 20.05.2014 tarihinde taraflar arasında imzalanan
distribütörlük sözleşmesi çerçevesinde, Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Şirketimiz kontrolü dışında yürütülmektedir.
Bu gelişmeler çerçevesinde, Şirketimizin Karsan Pazarlama'nın %25 ortağı olmasına rağmen, Karsan ile Karsan Pazarlama arasındaki ticari operasyon yapılandırmasındaki satış
diyagramının kesintiye uğratılmaması, stok kontrol ve yönetiminin aksamaması ve iş akışının bozulmamasını teminen, Karsan Pazarlama'nın genel yönetim, mali işler, insan
kaynakları ve bilgi sistemleri fonksiyonları gibi karar mekanizmalarının Karsan tarafından icra edilmesine imkan sağlayan yönetimsel imtiyaza sahip olmasını gerektirecek bir ilişki
kalmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün (28.09.2017 tarihinde) yaptığı toplantıda, tüm bu hususları dikkate alarak, Karsan Pazarlama'nın bugün yapılacak Genel Kurulu'nda
Karsan Pazarlama'da sahip olduğumuz B Grubu paylara ait yönetimsel imtiyazın kaldırılması ve imtiyaza ilişkin gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması maddelerinde
olumlu oy kullanılmasına ve Karsan Pazarlama'daki yönetimsel imtiyazın kaldırılmasını takiben Karsan Pazarlama'nın Şirketimiz mali tablolarına tam konsolidasyon yöntemi
yerine özkaynak yöntemi ile konsolide edilmesi hususunun özün önceliği kuralı çerçevesinde değerlendirilmesine; bu konuda gerekli aksiyonları almak üzere Şirket üst
yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

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.

