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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi

: Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
: 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
: 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
: Hayır
DO & CO tarafından Ukrayna'da yapılan
:
yatırım

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DO & CO şirketi tarafından Ukrayna'da yapılan yatırıma ilişkin bilgiler, ek'te pdf olarak yer almaktadır.

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.

DO & CO TARAFINDAN UKRAYNA’DA YAPILAN YATIRIM
DO & CO, Ukrayna’nın en büyük ikram hizmetleri kuruluşunun çoğunluk
paylarını satın almıştır.
DO & CO, Ukrayna’nın en büyük ikram hizmetleri kuruluşlarından biri olan Kyiv Catering
LLC şirketine, %51 oranında iştirak etmiştir.
Merkezi Kiev’de bulunan Kyiv Catering LLC şirketi, havayolu ikram Hizmetleri sektöründe
piyasa lideri konumundadır (yaklaşık %60’lık pazar payı). Müşterileri arasında halihazırda
20 adet havayolu şirketi bulunmakta olup, yaklaşık olarak 500 çalışanı istihdam
etmektedir.
Yaklaşık 45 milyonluk nüfusa, genç bir demografiye ve cazip gelişme imkanlarına sahip
olan Ukrayna, Polonya ile birlikte önümüzdeki yıl düzenlenecek olan ve DO & CO
şirketinin VIP misafirlerini lezzetli yemekler ile ağırlamakla sorumlu olduğu, EURO 2012
Avrupa Futbol Şampiyonasının da ev sahibidir.
DO & CO, yeni müşterek girişimle birlikte tüm faaliyet alanlarında büyümeyi ve
Ukrayna’da yeni yatırımlar yapmayı amaçlamaktadır. Büyümenin yalnızca havayolu ikram
Hizmetleri alanında değil, bilhassa Wiener Kaffeehaus kültüründe, gurme mağazalarında
ve de organizasyon ikram Hizmetleri alanlarında gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
Gurme mağazaları alanında “HENRY” ve el yapımı çikolata ve pastane ürünleri alanında “k
& k Hofzuckerbäckerei DEMEL” gibi markaların, güçlü bir şekilde büyüyen piyasada yer
edinmeleri düşünülmektedir. Bu amaçla 2012 yılının ilk çeyreğinde Uluslararası Kyiv
Borispol Havalimanında yeni bir gurme mutfağı açılacaktır.

Detaylı bilgi için:
DO & CO Yatırımcı İlişkileri
www.doco.com/investor.htm

