TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 02.02.2016 08:13:09
İlişkili Taraf İşlemleri

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi

: İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent-İstanbul
: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
: infotrakyacam@sisecam.com

Özet Bilgi

:

: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: Yok
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2016 Yılı Yaygın ve
Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'nin
10.maddesi hükmü gereğince hazırlanan ''2016 yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İlişkili Taraf İşlemleri Raporu''nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine
sunulmuştur.

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.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 2016 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz
Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2016 yılı finansal planlaması (bütçe)
kapsamında;
- Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam
Sanayii A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının %
10’undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, bu raporda Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
ile Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. tarafından 2016 yılında Trakya Cam Sanayii A.Ş.’ye yapılacak
satışların satılma amaçlı satış olması nedeniyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan
fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği, satış hizmeti karşılığında makul düzeyde bir
komisyon tahsil edileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile
karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin halka kapalı bağlı ortaklıklarından Şişecam Dış Ticaret
A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti ile hasılatına olan
oranının % 10’undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, bu raporda 2016 yılında Trakya
Cam Sanayii A.Ş. tarafından Şişecam Dış Ticaret A.Ş.’ye yapılacak ihraç kayıtlı satışlarının
satılma amaçlı satış olması nedeniyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile
aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği, satış hizmeti karşılığında makul düzeyde bir komisyon
tahsil edileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile
karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
- 2016 yılında Grubumuz şirketleri tarafından Holding şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları
A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarından Soda Sanayii A.Ş.’den gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve
süreklilik arzeden alımlarının toplam tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda
yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10’undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüştür. Bu
kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden alım fiyatlarının, transfer fiyatlandırmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde önceki yıllar ve piyasa koşulları ile uyumlu olarak belirleneceği
öngörülmüştür.

