ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI (2006)
TARİH:06/01/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya
cevaben gönderdiği 06.01.2006 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını
bildirmiştir.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:20/01/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya
cevaben gönderdiği 20.01.2006 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını
bildirmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/03/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait mali
tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda;
“Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığı ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi Şirket'in gelecekteki
faaliyetlerinin karlılığına, sermaye yapısının güçlendirilmesine ve gerekli finansmanın sürekliliğine
bağlıdır.”
ifadesi yeralmaktadır.
Bu açıklama özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Seri: VIII No: 39 sayılı tebliğin 5/h-2 maddesi
uyarınca yapılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:27/04/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Yatırım kararı.
Ortaklığımız yönetim kurulunun 27.04.2006 tarih ve 2006/04 sayılı kararı ile Şirketimizin AkkentDenizli’de bulunan meyve suyu konsantresi işleme tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni
konsantre üretim makinalarının alımı, buhar üretim kazanlarının kapasitesinin artımı ve ürünlerimizin
depolanması amacıyla 2.000 ton’luk soğuk hava deposu yapımı için toplam 1.7 milyon Euro’luk yatırım
yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Yatırım için kullanılması planlanan kredinin temini için yerli ve yabancı bankalarla görüşmelere
başlanmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:05/05/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 05.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Ortaklığımız yönetim kurulunun 20.04.2006 tarih ve 2006/02 sayılı kararı ile Hisse senetlerinin itibari
kıymeti 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun
kapsamında 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmesi ve hisse senetlerinin kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenmesi nedeniyle, şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve hisse senetlerinin
nevi” ile ilgili 6. Maddesinin ekli tadil tasarısında yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine,
oybirliğiyle karar verilmiştir.”
Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:08/05/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra Şirket esas
sözleşmesinin “Sermaye ve hisse senetlerinin nevi” ile ilgili 6. Maddesinin tadili konusunun da
görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31.05.2006 Çarşamba günü saat 10:00’da
İçerenköy, Kayışdağı yolu, No:48, Kadıköy, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı
bildirilmiştir.
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:10/05/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Deutsche Bank’tan sağlanan kredinin vadesinin uzatılması hk.
Ortaklığımızın 12 Mayıs 2005 tarihinde Deutsche Bank A.Ş.’den sağladığı, 10 Mayıs 2006 vadeli,
Euribor+ % 0.75 faizli 3.000.000 Euro karşılığı olan dövize endeksli işletme sermayesi kredisinin vadesi 9
Mayıs 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:15/05/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2006-31.03.2006 hesap dönemine ait mali
tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda;
"Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığı ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi Şirket'in gelecekteki
faaliyetlerinin karlılığına, sermaye yapısının güçlendirilmesine ve gerekli finansmanın sürekliliğine
bağlıdır"
ifadesi yer almaktadır.
Bu açıklama özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Seri: VIII No: 39 sayılı tebliğin 5/h-2 maddesi
uyarınca yapılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:31/05/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında,
2005 yılında elde edilmiş bir kar olmadığından, bu konuda karar alınmasına yer olmadığına karar
verildiği,
Şirketin 2006 yılı hesaplarını denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu
Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçiminin onaylandığı,
2005 yılı içinde şirket tarafından yapılan toplam 560 YTL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında genel
kurula bilgi sunulduğu,
Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1.000 TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmesi ve hisse senetlerinin kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenmesi nedeniyle, şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve hisse
senetlerinin nevi” ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine karar verildiği
Bildirilmiştir.
Genel Kurul Toplantı tutanağı ile ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:11/08/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2006-30.06.2006 hesap dönemine ait mali
tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda;
"Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığı ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi Şirket'in gelecekteki
faaliyetlerinin karlılığına, sermaye yapısının güçlendirilmesine ve gerekli finansmanın sürekliliğine
bağlıdır"
ifadesi yer almaktadır.
Bu açıklama özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Seri: VIII No:39 sayılı tebliğin 5/h-2 maddesi
uyarınca yapılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/08/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Uluslararası bir içecek firması ile 2006 yılı üretimi meyve püresi ve konsantresi satışı için 11.2 milyon YTL
tutarında anlaşma imzalanmış ve avans alınmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:16/08/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Ortaklığımız yönetim kurulunun 16.08.2006 tarih ve 2006/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile İstanbul İli,
Üsküdar İlçesi, Bulgurlu, Libadiye Cad. Çamlıbel Sok. No: 10 adresinin yeni şirket merkez adresi olarak
tayin ve tespiti ile tescil ve ilanına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:29/08/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine
istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 29.08.2006 tarihli yazısı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 29.08.2006 tarih, 4/GİD/83/HÖ-SÇ/8408 nolu yazınız.
Şirketimizin SPKr. Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliği ile ilgili olarak kamuya açıklanması gereken özel bir durumu yoktur.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:05/09/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 05.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz 2006/2007 elma suyu konsantresi üretim sezonunda 1.450 ton elma suyu konsantresinin
fason ürettirilmesi için yerel bir meyve suyu konsantresi firması ile fason üretim sözleşmesi
imzalamıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:13/10/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, ana hissedar Dinter GmbH ile Prefinansman Kredisi Sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşmeye
istinaden bugün banka hesabımıza 1 milyon EUR gönderilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:27/10/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin ana hissedar Dinter GmbH ile 13.10.2006 tarihinde imzalamış olduğu 7 milyon EUR limitli
Prefinansman Kredi Sözleşmesine istinaden 25.10.2006 tarihinde banka hesabımıza 1 Milyon EUR
göderilmiştir.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

TARİH:06/11/2006
HABER:
KNFRT

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2006/30.09.2006 hesap dönemine ait mali
tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda; "Şirketin faaliyetlerinin devamlılığı ve yükümlülüklerini
yerine getirebilmesi Şirketin gelecekteki faaliyetlerinin karlılığına, sermaye yapısının güçlendirilmesine ve
gerekli finansmanın sürekliliğine bağlıdır."
ifadesi yer almaktadır.
Bu açıklama özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Seri: VIII, No:39 sayılı tebliğin 5/h, 2 maddesi
uyarınca yapılmıştır.”
⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯⎯ • ⎯ ⎯ • ⎯

