Şirketimizin 18/12/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 18/12/2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimizin adına Hazine Müsteşarlığınca Balıkesir tesislerimiz için düzenlenmiş olan 07.03.2005 tarih ve 78725 sayılı
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan ithal makine ve techizat listesinden hiçbir ithalat yapmadığımızın beyan ve
taahhüdüne, İlgili belge kapsamında hiçbir iç ve dış kredi kullanılmadığına, belgenin iptali için Hazine Müsteşarlığına
müracaat edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 11/12/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
1-Şirketimiz, daha önce 04/09/2007 yapmış olduğu özel durum açıklaması ile, Şirketimizin faaliyet gösterdiği
sektörlerden, şişelenmiş su üretimi ile ilgili olarak, mülkiyeti şirketimize ait bulunan, Sapanca su tesislerindeki mevcut
makine ve ekipmanlarının tevsi ve modernizasyonu, kapasitesinin yükseltilmesi, şirketin yeni müşterilere ve satış
noktalarına ulaşmasına , marka bilinirliğini ön plana çıkarmak, müşteri odaklı satışları artırmak ve global ve küresel
ısınmanın doğal bir sonucu olarak, yeni müşteri taleplerine cevap vermek için, tamamı öz kaynaklardan karşılanmak
üzere 05 Lt ve 1.5 Lt’lik su üretimi için pet şişirme ve dolum hatlarının alınmasına, % 100 Kdv ve vergi muafiyeti
sağlanması için Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığına Müracaat edilerek, yatırım teşvik belgesi alınmasına
karar verildiği Kamuya duyurmuştuk
2-Şirketimiz, 05/12/2007 tarihli kamuya yapmış olduğu açıklamada; Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığına
gerekli müracaatın yapıldığını, Belge ile ilgili Hazine Müsteşarlığından cevap beklendiğini kamuya açıklamıştık.
3-Yukarıda kamuya yapılan açıklamalar
çerçevesinde şirketimiz adına
11/12/2007 tarih(bugün) Hazine
Müsteşarlığınca düzenlenmiş olan 30.11.2007 tarih 88508 nolu Yatırım Teşvik Belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu belge
kapsamında yatırımların finansmanı için ilgili tedarikçi firmalardan alınan proforma faturaların bedelleri üzerinden
anlaşılan şartlarda kısa vadeli (FOB ve CIF bedelli) akredif açılması için gerekli çalışmalar başlatmıştır.
Şirketimizin 05/12/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, daha önce 04/09/2007 yapmış olduğu özel durum açıklaması ile, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerden,
şişelenmiş su üretimi ile ilgili olarak, mülkiyeti şirketimize ait bulunan, Sapanca su tesislerindeki mevcut makine ve
ekipmanlarının tevsi ve modernizasyonu, kapasitesinin yükseltilmesi, şirketin yeni müşterilere ve satış noktalarına
ulaşmasına , marka bilinirliğini ön plana çıkarmak, müşteri odaklı satışları artırmak ve global ve küresel ısınmanın doğal
bir sonucu olarak, yeni müşteri taleplerine cevap vermek için, tamamı öz kaynaklardan karşılanmak üzere 05 Lt ve 1.5
Lt’lik su üretimi için pet şişirme ve dolum hatlarının alınmasına, % 100 Kdv ve vergi muafiyeti sağlanması için Yatırım
Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığına Müracaat edilerek, yatırım teşvik belgesi alınmasına karar verildiği Kamuya
duyurulmuştu.
Şirketimiz, Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığına gerekli müracaatı yapmıştır. Belge ile ilgili olarak, Hazine
Müsteşarlığından cevap beklenmektedir. Market markalarıyle (Migros,Şok,Carrefoursa ve Tansaş) olan ürün
çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler olduğunda gerekli açıklama kamuya duyurulacaktır.
Şirketimizin 06/09/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Balıkesir ve Kırıkkale tesislerinde kendi markaları olan “Kristal”, “Rival”, “Chat” ve “Tombik” markalı
kolalı meşrubat, portakal ve limonlu meşrubat, sade gazoz ve meyve suyu üretimi yapmaktadır.
Modern tesislerimizdeki mevcut kapasitemizi verimli şekilde kullanmak ve şirketimizin ciro ve karlılığını
artırmak için, yapılan başvuru ve verilen siparişler doğrultusunda, bu kez de, Migros Türk A.Ş.ile, “Migros”,
“Tansaş”, “Şok” ve “Bütçem ” markalı gazlı meşrubat ürünlerinin üretilmesi ve dolumu için sözleşme
imzalanmıştır.
Şirketimizin 04/09/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, Balıkesir tesislerinde, meşrubat üretimi, Edremit tesislerinde doğal maden suyu üretimi, Sapanca,
Kırkpınar tesislerinde ise, doğal kaynak suyu üretimi yapmaktadır.
Son günlerde , küresel ısınma sonucu, yaşanan kuraklık dolayısıyla, doğal kaynak sularının önemi bir kat
daha artmış bulunmaktadır. Bu hususu göz önünde bulunduran yönetim kurulumuz 04/09/2007 tarihli
toplantısında;
Şirketimizin Sapanca su tesislerindeki mevcut makine ve ekipmanlarının tevsi ve modernizasyonu,
kapasitesinin yükseltilmesi, şirketin yeni müşterilere ve satış noktalarına ulaşmasına , marka bilinirliğini ön
plana çıkarmak, müşteri odaklı satışları artırmak ve global küresel ısınma sonucu yaşanan kuraklığın getirdiği
yeni yurtdışı ve yurtiçi müşteri taleplerine cevap vermek ve mevcut su üretimimizi artırmak amacıyla, tamamı
öz kaynaklardan karşılanmak üzere, 0,5 Lt ve 1,5 Lt’lik su üretimi için yeni pet şişirme ve komple dolum
hatlarının alınmasına, % 100 Kdv ve vergi muafiyetine haiz, Yatırım Teşvik Belgesi alınması için Hazine
Müsteşarlığı’na başvurulmasına, bu projenin yürütülmesi için şirket genel müdürümüz sayın Aziz Erdoğan’ın
görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 31/08/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz tesislerinde, “CARREFOUR ” markalı gazlı alkolsüz içeceklerin verilen siparişler doğrultusunda üretilmesi
için Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır.

Şirketimizin 17/05/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz yönetim kurulu 17/05/2007 tarih ve 14 sayılı kararı ile, 16/05/2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul
toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde;
1-Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayrettin Atmaca’nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mahmut Erdoğan’ın, Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azalığına Sıddık Durdu’nun seçilmesine,
2- Şirket genel müdürlüğüne sayın Aziz Erdoğan’ın atanmasına,
3- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebliği’ne, Ek Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği ile eklenen,
“Denetimden Sorumlu Komiteler” başlıklı 28/a maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Osman
Kökçe’nin, Üyeliğe Adem Atmaca’nın Yönetim Kurulu görev süreleri ile sınırlı olmak üzere seçilmelerine ,
4-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Önder Nuranel’in, Üyeliğe Nurettin Şeker’in seçilmesine,
5- Şirketi temsil ve ilzamın Hayrettin Atmaca, Mahmut Erdoğan, Adem Atmaca, Şirket Genel Müdürü Aziz Erdoğan ve
Sıddık Durdu’nun Münferit ve müstakil, imzaları ile olmasına,
6- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
karar verildi.

Şirketimizin 16/05/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 16 Mayıs 2007 tarihinde saat 10.00’da şirket merkezinde yapılan 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı kararları aşağıda sunulmuştur.
• Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
• Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK’nun Seri XI No 25
Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1’e göre izin verilen
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar
hesapları müzakere edilerek onaylanması
• Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2007 ve
izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası okundu ve onaylanmasına.
• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesine,

•
•
•
•
•

Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Hayrettin ATMACA, Mahmut
ERDOĞAN, Adem ATMACA, Sıddık DURDU, Önder Nuranel, Osman KÖKÇE ve Nurettin ŞEKER’in
seçilmesine,
Denetçi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere Ümit KÜNAR’ın seçilmesine
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 880 YTL huzur hakkı, denetçiye ise yıllık brüt 1.600 YTL
ödenmesine
Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak
İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki Yönetim
Kurulu kararı ittifakla kabul edilerek sözleşme imzalanmasına,
Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi görüşüldü ve aşağıdaki şekilde kabulüne,

1-Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi sonunda, SPK’ nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1’de izin verilen Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 236.123 YTL zarar bulunmakta olup,
VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 804.818,78 YTL net dönem karı bulunmaktadır. SPK’nun
25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki “Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması” hükmü gereği
2006 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,
2- SPK Seri:XI,No:25 nolu Tenliğinin Ek Madde 1 ‘e göre izin verilen UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2006
yılı konsolide mali tabloda yer alan 236.123 YTL’lik cari dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip
edilmesine,
3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 804.818,78 YTL’nin Esas
Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ,karar verilmiştir.
Ayrıca; Yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı hususunda bilgi verilmiştir .
Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ekte fakslanmıştır.
Genel kurul zaptı web sitemizde yayımlanmıştır.
.

Şirketimizin 09/05/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 09/05/2007 tarih ve 13 sayılı kararı ile; yapılan görüşmeler neticesinde
1-Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi sonunda, SPK’ nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1’de izin verilen Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 236.123 YTL zarar bulunmakta olup,
VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 804.818,78 YTL net dönem karı bulunmaktadır. SPK’nun
25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki “Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması” hükmü gereği
2006 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,
2-SPK Seri:XI,No:25 nolu Tenliğinin Ek Madde 1 ‘e göre izin verilen UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2006
yılı konsolide mali tabloda yer alan 236.123 YTL’lik cari dönem zararının, gelecek dönemlerde elde edilecek karlardan
mahsup edilmesine,
3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 804.818,78 YTL’nin Esas
Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususlarının,
2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimizin 27/04/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin Denetim Komitesi önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası İlke ve Kurallarına göre 2007 yılı içinde
düzenlenecek mali tabloların bağımsız denetimini İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
tarafından yapılmasına , konuyla ilgili olarak bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususun 2006 yılı
olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 25/04/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kurumsal Yönetim Komitesinin 24/04/2007 tarih 08 sayılı tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Yönetim Kurulu
üyeleri yapılan müzakereler sonunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararında belirlenen
esaslar doğrultusunda şirketimizin, 16 Mayıs 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulan

kar dağıtım politikasının dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK’nın 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı
doğrultusunda 2007 ve sonrasına ilişkin kar dağıtım politikamızın önceki yıllarda yayınlanan kurumsal yönetim uyum
raporumuzda da yer aldığı üzere,
Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin karlılık
durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılabilir karın tesbitinin; Ana
mukavele,Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince
Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin karlılık
durumu, planlanan yatırım harcamaları, gelişen gıda sektörünün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarlarının arttırılması
ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılabilir karın tesbitinin; Ana mukavele,Sermaye Piyasası Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince
1. Ortaklarımızın pay senedi getirileri yanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin misyon ve
vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin
gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle de çelişmemek
kaydıyla, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas mukavelesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir kardan; her yıl tatminkar oranda temettü dağıtılmasına, temettüün nakit veya temettüün sermayeye
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,
2. Kar payı dağıtım politikasının; Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri,
ulusal ve global ekonomik şartları, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl
gözden geçirilmesine,
3. Kar payı dağıtımının olması halinde yasal süreler içerisinde ödenmesi
4. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının; 2006 yılı hesap dönemine ilişkin yapılan olağan genel
kurul gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yıllık faaliyet raporunda
yer almasına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmasına ve yapılacak 2006 yılı olağan genel kurul
toplantısında ortakların bilgisine sunularak bilgilendirilmelerine, kararverildi.

Şirketimizin 20/04/2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20/04/2007 günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2006 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı 16/05/2007 tarihinde saat 10.00 ’da, ekte belirtilen gündemle, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca
Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun
368 nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na müracaat edilerek komiser talebine,
Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG, Türkiye ve Dünya
gazetesinde yayımlanacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.kristalkola.com.tr adresindeki Web
sitemizden ulaşılabilir.
GÜNDEM :
1- Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2- Başkanlık Divanı’na toplantı zaptının imzalanması için yetki verilmesine,
3- Şirketimizin 2006 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış
Denetleme Kuruluşu Raporu ve SPK’nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ
Ek Madde 1’e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir
Tablosunun okunması ve onaylanması,
4- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara
ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesine
5-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7-Denetçinin seçimi,
8- SPK Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin onaylanması
9-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,
10- 2006 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
11- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K ’nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesi,
13- Dilekler ve kapanış.

Şirketimizin 06.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz tarafından daha önce 6 Şubat 2007 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile , Şirketimizin Sapanca su
tesislerindeki mevcut makina ve ekipmanların kapasitesinin yükseltilmesine ve müşteri taleplerine cevap vermek için
tamamı özkaynaklardan karşılanmak üzere 5 Lt ve 10 Lt’lik su üretimi için pet şişirme ve dolum hatlarının alınmasına bir
ay içerisinde üretime başlanılanacağını kamuya duyurmuştuk. Bu proje çerçevesinde tesislerimizde 5 Lt ve 10 Lt pet
şişirme ve dolum hatları üretimine hazır hale getirilmiştir. Gelen siparişler doğrultusunda bugün 5 Lt pet şişirme ve
dolum üretimine başlanmıştır.

Şirketimizin 15.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 15/02/2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz aktifinde kayıtlı İstanbul ili , Bahçelievler İlçesi, Yenibosna, Köyaltı Mevkii ve 29 Ekim Cd.No:23 adresinde
bulunan ve Vektör Gayrımenkul Değerleme A.Ş.’nce ekspertiz değeri 7.135.000 YTL olarak tespit edilen gayrimenkul
ofis katının 7.285.000 YTL bedelle, İhlas Pazarlama A.Ş.’ye satılmasına, bedelinin 1.385.000 YTL’sinin peşin olarak,
arta kalan 5.900.000 YTL’sinin ise Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 4 eşit taksitte tahsil edilmesine,
Satış sonucunda oluşan 633.010,85 YTL’lik gayrimenkul satış karının 474.758 YTL’sinin vergi mevzuatı uyarınca
bilançonun pasif hesabında tutulmasına ve gerektiğinde yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına, arta kalan
158.252,85 YTL’de gelir hesaplarına kaydedilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 06.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin Sapanca su tesislerindeki mevcut makina ve ekipmanların kapasitesinin yükseltilmesine, şirketin yeni
müşterilere ve satış noktalarına ulaşmasına , marka bilinirliğini ön plana çıkarmak, müşteri odaklı satışları artırmak ve
müşteri taleplerine cevap vermek için tamamı özkaynaklardan karşılanmak üzere 5 Lt ve 10 Lt’lik su üretimi için pet
şişirme ve dolum hatlarının alınmasına bir ay içerisinde üretime başlanmasına bu projenin yürütülmesi için şirket genel
müdürümüz sayın Aziz Erdoğan’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 04.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin Sapanca tesisleri müdürü Şükrü Şamdan 30.12.2006 tarihinde vefat etmiştir. Şükrü Şamdan'ın vefatı
nedeniyle boşalan göreve İsmail Çoğal'ın atanmasına karar verilmiştir.”

