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Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
 

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Beşiktaş-İstanbul 

Telefon ve Faks No. : 0 212 350 50 50 - 0 212 350 57 57  

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

: 0 212 350 38 21 - 0 212 350 57 57  

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
OAO Ruscam- Pokrovsky fabrikasının üretim 
faaliyetine ara verilmesi 

 
AÇIKLAMA:  

Şirketlerimizin Rusya'da sürdürmekte olduğu faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Rusya'da kurulu Cam Ambalaj Şirketlerimizin 
unvanı Ruscam Glass Packaging Holding olarak değiştirilecek OOO Ruscam Kirishi bünyesinde birleştirmelerine ilişkin çalışmaların 
başlatılması, unvan değişikliğinin yapılmasından sonra ilk etapta UFA'nın (OOO Ruscam Holding) adı geçen Şirkette birleştirilmesinin 
tamamlanması, ayrıca yine yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, Rusya'daki toplam üretim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılması, 
stokların ve giderlerin kontrol altında tutulmasına yönelik olarak, OAO Ruscam Pokrovsky Şirketinin üretim faaliyetlerine geçici bir süre ara 
verilmesi ve bu aşamada Şirketin faaliyetlerini mevcut stoklarından satış yapmak suretiyle sürdürmesi, piyasadaki talep koşullarındaki 
gelişmelere göre değerlendirilmek üzere, asgari 2013 yılı sonuna kadar Rusya'daki Cam Ambalaj üretim faaliyetinin, kurulu bulunan 11 fırın 
yerine, iki fırının geçici olarak devre dışına çıkarılması suretiyle 9 fırında üretim yapılarak devam ettirilmesi kararlaştırılmış olması nedeniyle, 
OAO Ruscam Pokrovsky şirketinin faaliyeti geçici olarak 2013 yılı Temmuz ayının ilk haftasından itibaren durdurulacak olup, Grubumuzun 2,2 
milyon ton olan üretim kapasitesinin yaklaşık %9,1'ine tekabül eden bölümü geçici olarak devre dışına alınacaktır.Anılan şirketin satışlarının 
mevcut stoklardan yapılacak olması nedeniyle faaliyetin geçici olarak durdurulmasının satışlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. 

 
 

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. 

 


