
"Modernizasyon" Kapsamlı Alınan Yatırım Teşvik Belgesine İlişkin Revize Başvurusu Yapılacaktır.

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, üretim tesisinin modernizasyonunu sağlamak ve tesisin idamesine yönelik yapılması gereken bazı yatırım 
projelerinin teşvik belgesine bağlanması amacıyla, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticesinde 
08.06.2018 Tarih ve A137821 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı 
yatırım projeleri kapasite artışı sağlamayacak, modernizasyon ve verimlilik amaçlı projeler olup, yatırım teşvik belgesi 
süresi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerden oluşmaktadır.

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırımların toplam tutarı  sehven 180.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, başvuru 
sırasında yapılan yanlış yazım sebebiyle yatırımların toplam tutarının hatalı olduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz söz konusu 
hatanın düzeltilmesi amacıyla Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne başvuru da bulunacaktır.

Yatırım teşvik belgesinin revize edilmesi sonucunda; Teşvik  belgesi süresi kapsamında (3 yıllık sürede) yapılacak 
yatırımların yaklaşık 14.300.000 USD ‘lik kısmı ithalat yoluyla, 43.000.000 TL'lik kısmı ise iç piyasadan temin edilmesi 
planlanmaktadır.

Yatırımların tamamı öz kaynaklardan karşılanacak olup, herhangi bir kredi kullanımı öngörülmemektedir. Yatırım teşvik 
belgesinde  şirketimize gerçekleşecek yatırım üzerinden % 15 Yatırıma katkı oranı ve % 50 Kurumlar  Vergisi indirimi, 
Katma Değer Vergisi istisnası ve Gümrük Vergisi istisnası  sağlanmış olup, belgenin revizesi sonucunda söz konusu 
desteklerde herhangi bir değişiklik olmayacağı düşünülmektedir.

        

Teşvik belgesinin revize edilerek onaylanması halinde kesinleşen tutarlar kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır.

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.


