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İstanbul – 17 Mayıs 2017
JCR Eurasia Rating,
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin ana hissedarı
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait payların
Satış işleminin
Şirketin “konsolide yapısı” “kurumsal gücü” ve “desteklenme notu” üzerinde
oluşturacağı etkilere ilişkin izleme çalışmalarını sürdürmektedir.
10 Mart 2017 yayım tarihli kredi derecelendirme raporuyla JCR Eurasia Rating tarafından yatırım yapılabilir
seviyede değerlendirilen Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Bossa) tarafından yapılan açıklamaya göre,
şirketin ana hissedarı konumunda olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Akkardan) ait hisselerin tamamına
sahip olan Serap Kantül ile Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Uçurum arasında, şahıslar adına olmak üzere hisse satış sözleşmesi
imzalanmıştır.
Rekabet Kurulu’ndan gerekli izinler alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılarak pay devrinin
tamamlanmasını müteakip, hisse devrinin; Bossa’nın “konsolide yapısı”, “kurumsal gücü” ve halihazırda (3)
olarak belirlenmiş olan “desteklenme notu” üzerinde oluşturacağı etkilere ilişkin JCR Eurasia Rating’in izleme
ve değerlendirme faaliyetleri ile periyodik gözden geçirme süreçleri devam etmektedir.
Konu ile ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya
Kuruluşumuz analisti Sn. Utku KARAGÜLLE ile iletişim kurulabilir.
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