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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi

Evet
Ortaklık Görüşmeleri

EK AÇIKLAMALAR:
25 Mayıs 2016 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, Polisan Holding’in %100
oranında iştiraki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Polisan Boya”)’nın %50 oranındaki hissesinin
satışı için dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden biri olan Kansai Paint Co. Ltd.
(“Kansai Paint”) ile görüşmeler yaptığını bildirmiştik. Bugün, Polisan Boya ve Kansai Paint arasında bir
Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemlerinin, Rekabet Kurulu onayının
alınmasının ardından Aralık 2016’da tamamlanması beklenmektedir.
Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi yaptığı açıklamada “Polisan Holding olarak, yeni ülkeler ve iş
kollarında büyüme hedefi ile satınalma ve ortaklık fırsatlarını sürekli olarak değerlendiriyoruz. Bu
kapsamda, iki güçlü markayı bir araya getiren bu ortaklığın, iki Şirket için de yaratacağı fırsatlar için
heyecan duyuyoruz. 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacak yeni tesisimizde, Polisan Boya’nın
dekoratif boya alanındaki teknik ekspertizinden ve Kansai Paint’in global pazarlardaki gücünden
faydalanarak, dünyada örneği olmayan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Operasyonel
anlamda müşterilerimize inovatif ürünler ve hizmetler sunmaya devam ederken, daha güçlü bir
sermaye yapısı ile de finansal karlılığımızı da arttıracağız. Bu Ortaklık ile Polisan Boya için
hedeflediğimiz uzun vadeli büyüme stratejimizde önemli bir adım atarak, uzunca yol almış olmaktan
mutluyuz” dedi.
Kansai Paint Başkanı Hiroshi Ishino “Türkiye’de yarım asırlık tarihi olan değerli “Polisan” markası çatısı
altındaki Polisan Boya ile güçlerimizi birleştirmekten mutluyuz. Sektörümüze, Ev Kozmetiği konseptini
tanıtan Türkiye dekoratif boya pazarı lideri Polisan Boya, bizim için de Türkiye’de köprü başı görevi
üstlenecek. Polisan Boya; güçlü yönetimi, geniş satış ağı, inovatif ürün ve hizmetleri, ve kurulmakta
olan tesisi ile Doğu Avrupa Pazarında büyüme stratejimiz için en mükemmel ortak. İnovatif ürün ve
hizmetlerimiz ile, bu ortaklıktan çok güzel bir sinerji elde edeceğimize ve bu ortaklığın paydaşlarımız
için değer yaratmamıza katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.
Öne Çıkan Noktalar
 Kansai Paint’in üstleneceği transfer bedeli 113,5 milyon $’dır. Bu bedelin 68,5
milyon $’ı Polisan
Holding’e
hisse
bedeli
için, 45
milyon $’ı
ise, Polisan
Boya’nın sermayesine katılım şeklinde ödenecektir. Sonucunda; Kansai Paint, Polisan
Boya'nın %50'sine sahip olacaktır.




Ortaklığın Yönetim Kurulu’nda taraflar eşit sayıdaki üyeler ile temsil edilecektir.
2017 sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni tesisin tahmini maliyeti 35 milyon € olup,
yatırım, uzun vadeli kredi ile finanse edilecektir.

KANSAI PAINT CO. LTD. HAKKINDA:
1918 yılında kurulmuş olan Kansai Paint Co. Ltd., ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif,
koruyucu ve kimya şirketi ve oto tamir boyaları olan bir kimya şirketidir. Raporlama açısından;
Japonya, Hindistan, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da dahil olmak üzere yedi ayrı
coğrafyada faaliyet gösteren Şirket, Türkiye'de de otomotiv ve endüstriyel boyaları ile yer
almaktadır. Kurumsal kimliği için, 1987 yılında tanıştırdığı ALESCO markasını kullanan Kansai Paint,
Tokyo Hisse Senedi piyasasında işlem görmektedir. Kansai Paint, 2015 yılında yaklaşık 3 milyar ABD
doları satış geliri ve 169 milyon ABD doları net kar açıklamıştır.
Daha fazla bilgi için http://www.kansai.com/ sitesini ziyaret ediniz.
POLİSAN HOLDİNG HAKKINDA:
Temelleri 50 yıl önce atılan Polisan Holding, Boya, Kimya, Liman İşletmeciliği, Gayrimenkul ve Tarım
alanlarında faaliyet göstermektedir. 2013 yılında Yunanistan'da aldığı bir kimya tesisi ile yurt dışındaki
konumunu daha da güçlendiren Polisan Holding, karlı, yeni iş kollarında büyüme fırsatlarını
değerlendirmektedir. Kansai Paint ile kurulan ortaklığın yanı sıra, dünyanın ileri gelen kimya
devlerinden Dow Chemical ile de bir ortaklığı bulunan Polisan Holding sektörlerinde dünyanın en
büyükleri konumunda olan şirketler ile ortaklık ve işbirliği yaparak faaliyette bulunduğu alanlarda
ülkemizin lider kuruluşları arasındaki yerini giderek güçlendirmeyi hedeflemektedir. Polisan Holding
şirketleri, hem dünyada, hem Türkiye’de ilklere imza atan üstün hizmet ve ürünleri ile Türk toplum ve
ekonomisinin gelişiminde pay sahibi olurken, çevresine ve faaliyette bulunduğu sektörlere yüksek
katma değer yaratmaktadır. 2015 yılında 1.337 çalışanı ile 906,4 milyon TL gelir ve 128,3 milyon TL
FAVÖK (%14,2 FAVÖK marjı) yaratan Polisan Holding Borsa İstanbul (BIST)‘de “POLHO” kodu ile işlem
görmektedir.
Daha fazla bilgi için www.polisanholding.com sitesini ziyaret ediniz.

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.

