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ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 21.09.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.06.2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararıyla ;

''Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, SPK'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı ve TTK.376 maddesi 
kapsamında olmak üzere, işletmenin devamlılığı ve aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas olmak üzere, 31.03.2018 tarihli
konsolide olmayan finansal durum tablosu (TTK 376 ara bilançosu) hazırlanmıştır. Hazırlanan 31.03.2018 tarihli ara 
bilançoya ve onun dayanağı olan gayrimenkul değerleme raporlarında yer alan bilgi ve tespitlere, ayrıca Mayıs 2018'de 
gerçekleştirilen eşanlı sermaye azaltım ve artırım işlemine dayalı olarak, şirketimiz aktifleri şirket alacaklıların 
alacaklarını karşılamaya yeterli miktarda olup, şirket aktiflerinin yukarıda belirlendiği şekilde değerlemesi sonucunda 
oluşan pozitif fark sebebi ile TTK.376 ıncı maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

TTK 376 bilançosu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden bağımsız olup, bunların yerine geçmez. ''

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde  hazırlanan, ekte bilgilerinize sunulan raporda yer aldığı üzere, 
makul değer farklarının ve 25 Mayıs 2018'de  tamamlanan sermaye azaltım ve artırım işlemlerinin etkisinin de dikkate 
alınarak yansıltıldığı 01.01-31.03.2018 dönemine ait finansal durum tablosundan hesaplanan özkaynak/sermaye oranı %
64,48'dir.   01.01-31.12.2017 dönemine ait finansal durum tablosuna aynı etkilerin yansıtılması durumunda ise 
hesaplanan özkaynak/sermaye oranı %62,15'dir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


