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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10002 SOKAK NO:45 35620
ÇİĞLİ-İZMİR

Telefon ve Faks No.

:

0232.376 74 50 - 0232.376 74 58

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

:

0232.376 74 50 - 0232.376 74 58

Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Bak Ambalaj San. ve Tic A.Ş.'nin yatırımcılardan gelen muhtelif
talepler üzerine üretim, satış, ihracat ve yatırımlarla ilgili genel bir
bilgilendirmeye yönelik açıklamasıdır.

AÇIKLAMA:

1973 yılında kurulmuş olan Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.; Rotogravür ve Flekso baskılı, baskısız, tek ve çok
katlı laminasyonlu bobin halde gıda sektörüne yönelik fleksibıl ambalaj malzemeleri üretmektedir. 2011 yılı
kapasite kullanımı %82 oranı ile 17500 ton olarak gercekleşmiştir. Şirketimizin ciro ve karlılık hedefleri
doğrultusunda gerçekleşmeler, öngörülmesi mümkün olmayan ve kontrolümüz dışında gelişen Petrol ve
döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebi ile değişiklik arz edebilmektedir. Şirketimiz 2011 yılında ağırlıklı
Avrupa bölgesi olmak üzere 30'u aşkın ülkeye 69 Milyon USD tutarında ihracat yapmış, yeni gelişen pazar
olarak Ortadoğu/Afrika bölgesine olan satışlarımızda da artış kaydedilmiştir. 2012 yılında ağıirlıkla Avrupa
Bölgesi olmak uzere toplam üretimden satış tonaj hedefimiz 19500 Tondur.
Şirketimizin 19.07.2011'de KAP nezdinde yaptığı "Özel Durum Açıklaması" nda yer alan Yönetim Kurulu
kararında belirtildiği üzere;
"Şirketimizin çağdaş teknolojinin sunduğu imkanları kullanmak suretiyle verimlilik ve kaliteyi yükselterek
üretim ve satış kapasitesi ile rekabet gücünü arttırmak amacıyla 2012 yılı sonuna kadar 30 Milyon TL, 2013
yılı sonuna kadar 15 Milyon TL ve 2014 yılı sonuna kadar 10 Milyon TL olmak üzere toplam 55 Milyon TL
tutarındaki yatırım harcamasının gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir."
Bak Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. söz konusu hedefler doğrultusunda yatırımlarına ve faaliyetlerine devam
etmektedir. Yatırımlarımızın ilk kısmının 2012 sonunda tamamlanması, kapasite artışına katkısınında 2013
yılında %20 oranında olması planlanmaktadır. 2013 ve 2014 sonuna kadar tamamlanacak bakiye
yatırımlarımızında kapasite artışına katkısının 2014 ve 2015 yıllarında ayrıca %20 oranında olması
planlanmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.

