DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO [] 24.09.2014 09:50:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

: Stephansplatz 12, 1010 Viyana / Avusturya

Telefon ve Faks Numarası

: 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272

E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası

: headoffice@doco.com
: 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?

: Hayır

Özet Bilgi

DO & CO, Güney Kore'de Sharp Aviation K ile bir bir ikram
: hizmetleri şirketi kurarak Asya'daki ilk gurme mutfağını
açmaktadır

AÇIKLAMA:
DO & CO, Güney Kore'de Sharp Aviation K ile bir ikram hizmetleri şirketi kurarak Asya'daki ilk gurme mutfağını açmaktadır.
Konuya ilişkin duyuru, aşağıda yer almaktadır.

DO & CO, Güney Kore'de Sharp Aviation K ile bir ikram hizmetleri şirketi kurarak Asya'daki ilk gurme
mutfağını açmaktadır
DO & CO Aktiengesellschaft, Londra'daki bağlı ortaklığı DO & CO International Investments Ltd.'nin Seul'de yerleşik Sharp
Aviation K, Inc. ile birlikte Kore pazarına yönelik olarak, DO & CO ve Sharp Aviation K'nın her birisinin %50 oranında hisse ile
iştirak edeceği bir ikram hizmetleri şirketi kurulması yönünde anlaştığını duyurmaktadır. Bu şirket, 2015 yılının sonu itibariyle
Seul'de yeni bir gurme mutfağı açacaktır.
Söz konusu gurme mutfağı, ilk etapta 8.000 m 'den fazla bir alanda, gurme lezzetler konusunda son derece deneyimli bir
ekiple, Asya'nın en modern gurme mutfaklarından biri haline gelecek ve yapımının ilk aşamasının tamamlanmasından sonra
günde 25.000 konuğa kadar taze gurme menüleri sunacak kapasiteye sahip olacaktır.
Yeni premium gurme şirketi, premium havayolu ve organizasyon ikram hizmetlerine, perakende gurme mağazalarına ve de
yüksek kalitedeki Cafe'lere odaklanacak ve DO & CO, DEMEL, HEDIARD ve HENRY markalarını Kore'ye taşıyacaktır.

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.

