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JCR Eurasia Rating’in
Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş. ve mevcut borçlanma
aracı ihraçlarının derecelendirme dayanağını oluşturan rating sözleşmesi
24 Kasım 2017 tarihi itibariyle yenilenmeyeceği için geçerliliğini yitirecek olup,
vadeleri henüz dolmayan borçlanma araçları izleme ve güncelleme dışı kalacaktır.

JCR Eurasia Rating ile “Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş.” arasında 24 Kasım 2014 tarihi itibariyle
imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi firmanın yenilememe talebine istinaden 24 Kasım 2017 tarihi
itibariyle geçerliliğini yitirecektir.
Rating süreci içerisinde ihraç edilmiş olan ve yapılandırılan borçlanma araçlarına ilişkin SPK-Sermaye Piyasası
Kurulu’nun “Borçlanma Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 7.maddesine göre devam eden yasal
izleme zorunluluğumuzun yerine getirilmesinde JCR Eurasia Rating açısından fiili imkânsızlık halleri ortaya
çıkmıştır.
Sözleşmenin yenilenmemesine bağlı olarak derecelendirmenin hukuksal zemininin ortadan kalkmış olması
nedeniyle JCR Eurasia Rating tarafından 28 Aralık 2016 tarihinde yayımlanmış olan kredi derecelendirme
notlarının eşleştiği risk seviyelerinin devam edip etmediği hususu izlenip analiz edilemeyeceği için mevcut
derecelendirme raporunun yıllık yenilemesi gerçekleştirilemeyecek ve tüm notlar 24 Kasım 2017 tarihi
itibariyle geçerliliğini yitirmiş olacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.
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