
Toplam 3,87 Mw Gücündeki Güneş Enerjisi Santralllerinin Alınmasına Yönelik Devir Sözleşmesinin Kısmen Feshi.
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız özel durum açıklamasında özetle, Denizli ili, Çal İlçesi'nde 6 adet tesisten oluşan 
toplam 3,87 Mw  gücündeki güneş enerjisi  santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan  dağıtım sistemine bağlantı 
anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirketimiz tarafından 2 etapta devir 
alınmasına yönelik sözleşme   imzalandığı ifade edilmiştir.Devir Sözleşmesi

Bu kapsamda ilk etapta 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine 
bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları  arazi bedeli
, ve yüzde18 KDV dahil olmak üzere 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin işlemlere başlanmış olup, söz konusu  
devir işlemleri kapsamında menkul ve gayrimenkul varlıkların devri tamamlanmış, bağlantı anlaşmasının devriyle beraber 
ilk etapta planlanan devir işlemleri tamamlanacaktır. Bu çerçevede ilk etapta planlanan devrin Kasım ayı sonu veya Aralık 
ayı başı itibariyle tamamlanması için herhangi bir engel görülememektedir.

Öte  yandan, Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, 2022 yılı Nisan Mayıs  aylarında   devralınması planlanan 5 adet 
tesisten oluşan toplam 2,83  Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin  yürürlükte olan dağıtım  sistemine bağlantı 
anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanlarının  arazi bedelleri ve
yüzde18 KDV dahil olmak üzere 4.175.900 USD karşılığında devralınmasından  satıcı taraf ile uzlaşmaya varılarak 
vazgeçilmiştir.

Ayrıca 11.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda İkinci etap kapsamındaki devrin finansmanı için Şirketimizin bir  bir sermaye 
artırımı planı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu devirden vazgeçilmiş olması nedeniyle sermaye artırımı planımızdan da 
vazgeçilmiştir. 

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.


