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Satışlar – 9A 2019

▪ Migros 9A 2019’da %24,7 satış büyümesi kaydetti
▪ Mevcut Migros mağazalarındaki güçlü müşteri trafiği

%21,3
3Ç19’da konsolide
satış büyümesi…
satış alanında yıllık
%1,6 seviyesinde
sınırlı büyümeye
rağmen

Satışlar 3Ç (milyon TL)

Satışlar
2017
(milyon
TL)
Satışlar
9A (milyon
TL)

6.464
5.331

3Ç 2018

3Ç19’da Büyüme Oranı

17.195
13.794

3Ç 2019

%21,3

9A 2018

9A19’da Büyüme Oranı

9A 2019

%24,7
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Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Kazanımı

◼

Modern FMCG pazarında 80 baz
puan pazar payı artışı

◼

Toplam FMCG pazarında 80 baz
puan pazar payı artışı

Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%)

16,9

7,1

Kaynak: Nielsen
Not : FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri Organize ve toplam
FMCG pazarına tüm gıda-perakende formatları dahildir.

9A 2018

17,7

7,9

9A 2019

Toplam FMCG Pazar Payı

9A 2018

9A 2019

Modern FMCG Pazar Payı
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Büyüme
Mağaza Sayısı - Toplam

Format Bazında Satış Alanı Dağılımı – 9A 2019

96
yeni mağaza
açılışı - 9A 2019
+75

9
yeni mağaza
açılışı - Ekim 2019

2.165
2.090

81 il
Ülkemizdeki tüm
illerde faaliyet
gösterilmektedir

2.165
toplam mağaza
3Ç19 itibarıyla

9A 2018

9A 2019

Satış alanı büyümesi (m2)

%1,6*

Net Satış Alanı (3Ç19)

1.517 bin m2

* Hipermarket satış alanı optimizasyon (m2) etkisi: 100 baz puan
* Devralınan Uyum &Makro mağazaları nedeniyle 9A18’de
yüksek baz
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Yatırım Harcamaları
Yatırım Harcamaları (milyon TL)

Yatırım
harcamalarındaki
ihtiyatlı duruş
devam ediyor

Satışlara
oranı %

%2,7

%2,6

%2,6

%2,7

%1,2

488
399

370

297
208

Büyük
mağazalarda satış
alanı
optimizasyonu
devam ediyor

2016

2017

2018

9A 2018

9A 2019

Kipa devir
tarihinden beri
21 mağazada
optimizasyon
tamamlandı (Bu
yılki 7 mağaza
dahil)
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Konsolide Brüt Kar – 9A 2019

Brüt Kar 9A (milyon TL)

Brüt Kar 3Ç (milyon TL)

Meyve-sebze ve taze
et kategorilerinde
yapılan fiyat
indirimleriyle
müşterilere daha
fazla değer sunumu

1.749

1.772

4.628

1.387

4.690

3.553
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3Ç 2018

3Ç 2019

9A 2018

3Ç 2019
[TFRS 16]

Marj

%26,0

%27,1

%27,4

9A 2019

9A 2019
[TFRS 16]

Marj

%25,8

%26,9

%27,3
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Konsolide VAFÖK - Kira öncesi VAFÖK – 9A 2019
VAFÖK 3Ç (milyon TL)

VAFÖK 9A (milyon TL)
1.774

698

%7,8

503

VAFÖK marjı – 3Ç19

1.214

383

TFRS 16 etkisi hariç

3Ç 2018
Marj

%7,2

859

3Ç 2019
%7,8

3Ç 2019
[TFRS 16]
%10,8

Marj

Kira Öncesi VAFÖK 3Ç (milyon TL)

%12,3

625

kira öncesi VAFÖK
marjı – 3Ç 2019

Marj

3Ç 2019

%11,7

%12,3

9A 2019

%6,2

%7,1

9A 2019
[TFRS 16]
%10,3

Kira Öncesi VAFÖK 9A (milyon TL)

794

3Ç 2018

9A 2018

1.512

9A 2018
Marj

%11,0

2.013

9A 2019
%11,7

*VAFÖK (Kira öncesi) = Faaliyet Karı + Amortisman + Kıdem Tazminatı + İzin karşılıkları – Diğer Gelirler + Diğer Giderler + (Kira gideri)
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Online penetrasyonun artırılması
2019 Yılı Girişimleri

1

Altı ayrı kanalda
online operasyonlar
▪
▪
▪
▪

Aynı gün teslimat
28.000’den fazla ürün çeşidi
48 şehirde hizmet sunumu
Bazı bölgelerde 22:00-24:00
arası gece teslimat servisi

▪ Sadece 30 dakika içinde
teslimat
▪ Migros mağazalarıyla aynı
fiyatlar
▪ 1.800’den fazla ürün
çeşidi

2
▪ 3 iş günü içinde teslimat
▪ Kargolanabilecek ürünler

3

Darkstore

▪ Artan hizmet kalitesi
▪ Ürün bulunurluğunda artış
▪ İşgücü verimliliği ve hızlı ürün
tesliminde optimizasyon
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Borçluluğun Azaltılması
Brüt Euro Borç (milyon)

Migros 9A 2019 Nakit ve Kaldıraç Durumu
Toplam mn TL

Nakit & Borç Kalemleri

Toplam mn TL

Nakit & Nakit Benzerleri

2.282

2.282

1.598

1.598

111

111

4.344

7.5221

1.484

4.662

462

462

Net Borç

2.062

5.240

VAFÖK (son 12 ay)

1.572

2.3192

1,3x

2,3x

mn TL
mn Euro

Finansal Borç
mn TL
mn Euro

Net Borç / VAFÖK (son 12 ay)

[TFRS 16 dahil]

1Kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetleri vadeleri boyunca dahil edilmiştir.
2 TFRS 16, 01.01.2019’dan itibaren uygulanmıştır. Son 12 ay VAFÖK, 9A 2019’daki kira gideri rakamı kullanılarak
tahmin edilen son 12 ay kira gideri etkisini içermektedir.
(560,3 TL / 3 x 4 = 747,1 mn TL)

692
672
611
462

2016

2017

2018

9A 2019

432

2019T

4Ç19’da yapılması planlanan erken ödeme ile brüt Euro borcun
30 mn € tutarında azalması bekleniyor

Borçluluk Oranı Profili - Net Borç / VAFÖK

3,2x

2,9x

3,0x
2,7x

2,6x

2,3x
1,3x

Euro/TL :

2014

2015

2016

2017

2018

9A 2018

9A 2019

2,8207

3,1776

3,7099

4,5155

6,0280

6,9505

6,1836

Not: Net Borç / VAFÖK oranlarında TFRS 16 etkisi hariç

Değişim: - 11%
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Beklentiler
2019 Beklentileri [Konsolide]
2019

Beklenti

Satış Büyümesi

%23-25

VAFÖK Marjı

%6-6,5*

Mağaza Açılış Hedefi
Yatırım Harcamaları

125+
yeni mağaza

~320 milyon TL

* TFRS 16 etkisi arındırılmış

2019 Yılı Yönetim Gündemi
Büyüme ve Operasyonel Karlılık

• Operasyonel performans devam
etmekte olup, yönetim yılsonu
satış ve operasyonel karlılık
beklentisini koruyor
• 4Ç19’da VAFÖK marjında
normalleşme bekleniyor

Online Operasyonlar

Online operasyonların desteklenmesi;
• ‘’30 dakikada ürün teslimatı’’
konsepti ile 3 büyük şehirde hizmet
veren Migros Hemen’in coğrafi
yaygınlığı büyümeye devam ediyor

Borçluluğun Azaltılması

• 2019 yıl sonunda brüt Euro borcun
bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %30
seviyesinde azalması bekleniyor

• Varlık satışları toplamda 616 mn TL’ye
ulaştı (2019 yılında 406 mn TL)

• Alibaba Group iştiraki Trendyol ile
yapılan işbirliğiyle sanal market
hizmet alanı genişliyor
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Finansal Sonuçlar
& Formatlar
- Finansal Sonuçlar
- Operasyonlar

Özet Gelir Tablosu – 9A 2019
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu
(Milyon TL)

Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Geliri / (Gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zarar
Vergi Geliri / (Gideri)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Net Dönem Karı / Zararı
Dönem Karı-Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Dönem Karı-Ana Ortaklık Payları
VAFÖK
VAFÖK (TFRS 16 etkisi dahil)
VAFÖK - Kira Gideri öncesi

9A 2019

9A 2018

17.195
-12.504
4.690
-3.635
-358
697
15
711
-883
-171
-8
-23
-202
0
-202

13.794
-10.240
3.553
-2.985
-282
286
-15
271
-1.685
-1.414
-31
239
-1.207
0
-1.207

1.214
1.774
2.013

859
1.512
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Özet Bilanço – 9A 2019
Özet UFRS Konsolide Bilanço
(Milyon TL)

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

9A 2019

2018

5.127
9.289
14.415
7.448
6.512
13.960
455
14.415

4.474
6.411
10.885
6.675
3.575
10.250
635
10.885
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Migros’a Genel Bakış

65.
Yıl!

◼ 3 ülkede faaliyet

Coğrafi Penetrasyon

— Türkiye (81 ilin 81’inde faaliyet)
— Kuzey Makedonya ve Kazakistan (44 mağaza)
◼ 2.044

2.165 Mağaza1

(süpermarket)

◼ 56

(üst segment süpermarket)

◼ 21

(toptan ve gıda servisi mağazaları)

◼ 44

(yurt dışı mağazaları)

◼ Migros Online Ticaret

— 3,5 milyon üye ve %70 mobil sipariş oranı
— Tazedirekt

Yenilikler, Sadakat &
Müşteri Hizmeti

◼ 7 milyon sadık Money Club Card üyesi
◼ Perakende sektöründe 100’den fazla inovatif uygulama

geliştirilmiştir

%80
Hane
halkı

%38
Hane
halkı

+100

◼ “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” üyeliği

Sürdürülebilirlik ve
Kurumsal Yönetim

◼ Kurumsal Yönetim Endeksinde – 2015 yılından beri
◼ 32.114 çalışan (%40 kadın)
◼ Art arda 15 yıldır ülkenin en iyi perakendecisi ödülü2

1

30 Eylül 2019 itibariyle
Dergisi

2 Capital
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3 Yıllık Bakış

Konsolide Satışlar (milyon TL)
18.717
15.344
9.390

Konsolide
satışlar ve
VAFÖK son 3
yılda 2 katına
çıktı

2015

11.059

2016

2017

2018

Konsolide VAFÖK (milyon TL)

1.217
872
602

2015

677

2016

2017

2018
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Migros
Migros, En büyük ulusal süpermarket zinciri
◼ Mağaza Sayısı: 2.044 (1.170 süpermarket, 56 hipermarket ve 818 Migros Jet

mağazaları dahil)
◼ Penetrasyon: 81 il
─

(40*-4.500) m2 / (1.800* – 18.000) ürün çeşidi

─

Taze ürün kategorilerinde zengin ürün çeşidi ve hizmet

─

FMCG kategorisinde çok sayıda markalı ürün çeşidi

─

Özgün markalı temel ihtiyaç ürünlerinde istikrarlı "Her Gün Düşük Fiyatlama"

─

Yenilikçi, modaya uygun, sezonluk gıda dışı ürün portföyü

Müşteriye yakın süpermarketler
◼ Migros Jet ve M Migros
◼ Müşteriye yakın mağazalar, (40*-300) m2,
◼ 1.800* – 3.000 ürün çeşidi

Sadakat Programı
◼ Farklı müşteri segmentleri için CRM uygulamaları
─

Money Club Card üyeleri için kişiye özel ve fark yaratan pazarlama
kampanyaları

─

18 yılı aşkın süredir Club Card sadakat programı

(*): Migros Jet ve benzin istasyonlarındaki Migros Jet 7/24 mağazaları dahil, 30 Eylül 2019 itibarıyla
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Macrocenter
Size Özel

◼
◼

Mağaza Sayısı: 56
400 – 2.500 m2 / 10.000 ürün çeşidi
─ Güçlü marka sadakati sağlayan gurme mağazacılık
hizmeti
─

Şarküteri, aperatif ve içecek ürünlerinde zengin ürün
çeşidi, Taze ürünlerde yüksek kalite

─
◼

Kaliteli ve seçkin gıda dışı ürünler

Hazır yemek servisi gibi kişiye özel hizmet anlayışı

Penetrasyon: 6 şehir
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Toptan & Horeca
Horeca Penetrasyonuna Odaklanma

◼

Tamamen bu konuya odaklı satış takımı aracılığıyla faaliyet
gösterilen 7 bölge

◼

Toptana özel depolar ve müşteri teslimatı

◼

21 Toptan mağaza ile hizmet

Penetrasyon: 16 şehir
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Yurtdışı Operasyonlar
Kazakistan
Konsolide satışların %1,1’i bu ülkeden gelmektedir

Kuzey Makedonya
◼

Konsolide satışların %1,4’ü bu ülkeden gelmektedir

Mağaza Sayısı: 2 hipermarket ve 15 süpermarket olmak
üzere toplam 17 mağaza.

◼

Mağaza Sayısı: 27

◼

Almati’de Şirket mülkiyetinde 1 alışveriş merkezi

◼

Üsküp’te Şirket mülkiyetinde 1 alışveriş merkezi

◼

22.898 m2 toplam satış alanı
1999’dan beri farklı formatlarda sürdürülen faaliyetler

◼

◼

22.568 m2 toplam satış alanı

◼

2005’ten beri sürdürülen operasyonlar

◼
◼

1 Alışveriş Merkezi
2 Hipermarket
15 Süpermarket
1 Alışveriş Merkezi
27 Süpermarket
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Mağaza Portföyü
30 Eylül 2018

1.988
Süpermarket

30 Eylül 2019

Mağaza
Sayısı

Satış Alanı

Mağaza
Sayısı

Satış Alanı

(bin m2)

1.153

959,8

1.170

980,4

(bin m2)

(818 Migros Jet dahil)

Migros (M, MM,MMM)

56

Migros Jet

769

149,4

818

165,7

5M

58

292,6

56

274,1

Toptan

18

10,3

21

12,0

Macrocenter

50

35,9

56

39,5

2.048

1.447,9

2.121

1.471,7

42

45,7

44

45,5

2.090

1.493,6

2.165

1.517,1

Hipermarket

56
Macrocenter
Size özel

44
Ramstore
Kuzey Makedonya &
Kazakistan

Yurt İçi Toplam
Ramstore

Genel Toplam
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Hissedarlık Yapısı
Migros Ticaret A.Ş.

Doğrudan Ortaklık Yapısı

AG Anadolu
Grubu Holding
A.Ş.

Dolaylı Ortaklık Yapısı

BC Partners
AG Anadolu
Grubu Holding
A.Ş.
%50,00

& ilgili fonlar

%100,00
MH
Perakendecilik
ve Ticaret A.Ş.
%49,18

Kenan
Investments S.A.
%14,88

Moonlight
Capital S.A.
%7,94

Diğer
%26,37

Migros Ticaret
A.Ş.*
%1,64

BC Partners
& ilgili fonlar
%23,19

Diğer
%26,81

Migros Ticaret
A.Ş.

Migros Ticaret
A.Ş.

(*): Şirket, birleşme nedeniyle ilgili SPK tebliğleri gereğince kendi hisselerini satın aldı.
Not: Anadolu Grubu, Migros’taki %50 payını sürdürmektedir.
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Sürdürülebilirlik

Karbon Ayak İzimiz

Su Yönetimimiz

Enerji Yönetimimiz

Hedefimiz: 2023’de satış m2’si başına Hedefimiz: 2023’de satış m2’si başına Hedefimiz: 2023’de satış m2’si başına
günlük karbon emisyonumuzu 2015’e günlük su tüketimini 2017 yılına oranla günlük elektrik tüketimini 2013 yılına
oranla %25 azaltmak
oranla %17 azaltmak
%5 azaltmak

2018 yıl sonuna kadar bu hedefimizin 2017 yılına oranla satış m2’si başına 2018 yıl sonuna kadar bu hedefimizin
%78’ini tamamladık
günlük su tüketimimizi %1,1 azalttık
%61’ini tamamladık
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Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı

Gıda İmhasıyla Mücadale
Gıdaya Saygı projesiyle 1.124.023 öğün gıdanın
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına destek olduk

Son Kullanma Tarihi dikkate alınarak
olgun meyve sebze indirimleriyle 10
MigrosJet mağazasının cirosu kadar gıda
kurtardık
5.281 ton organik atık biyogaza dönüştürüldü

İyi Tarım Uygulamaları

Plastik Atıkla Mücadale
40 kalem özgün markalı ürünümüzde
kullandığımız plastik miktarı 327 ton daha az
plastik içeriyor.
317.518 adet çevreci poşet ve bez çanta
satışı gerçekleştirdik.
Özgün marka ticaretimizin %50’sini oluşturan
ürünlerin yaşam döngüsü değerlendirmesi
yapıldı

Ormansızlaşma ile Mücadale

8 yılda 663.565 ton İyi Tarım Uygulamaları
(İTU) sertifikasına sahip meyve sebzeyi
müşterilerimize ulaştırdık

10 yılda 543.350 zeytin ağacının dikimine
destek olduk

Tüm tavuk ve hindi ürünlerimiz 317 kontrol
noktasına sahip olan İTU prosedürüne ve
ilkelerine uygun olarak üretilmiştir

Kampanya kitapçıklarında sadece geri
dönüştürülmüş kağıt kullanarak, 33.830
ağacın kesilmesini önledik
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Migros Sürdürülebilirlik Vizyonunun Yapıtaşları
Migros İyi Gelecek Planı

Tüm faaliyetlerimizde insan haklarına
uyumlu çalışmayı, cinsiyet ve fırsat eşitliğini
gözetmeyi;
Ürün içerik ve bilgilerinin, şeffaf, tutarlı ve
hızlı bir şekilde akışının sağlanmasını;

Operasyonlarımızdan kaynaklanan atıkların
ölçümlenmesi, azaltılması, geri dönüştürülmesi
veya ekonomiye geri kazandırılmasını;

Çevre, su, hava, toprak, gürültü ve görüntü
kirliliğiyle mücadele etmeyi, önleyici çözümler
üretmeyi;

Verimliliğimizi artırıcı ve paydaşlarımızın
hayatına kolaylık ve hız katan, inovatif
uygulamalar hayata geçirmeyi;

Su ve enerji kaynaklarının etkin kullanımına
yönelik projeler geliştirmeyi;

İklim değişikliğiyle mücadele için karbon
ayak izimizi ölçmeyi ve bu izi azaltmak için
çalışmalar yürütmeyi;

Daha yaşanabilir bir dünya için
paydaşlarımızın sağlayabileceği katkılara
yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütmeyi;

Yeni faaliyet alanlarımızı kurmadan önce
çevresel etki değerlendirmesi yapmayı;

Biyoçeşitliliğin korunması alanındaki çalışmaları
desteklemeyi ve faaliyetlerimizden doğabilecek
olumsuz etkilerin bertaraf edilmesini,

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin
yaşam döngüsünün iyileştirilmesi adına
tedarikçilerimizle çözüm yolları geliştirmeyi;

Yarattığımız ekonomik değer, istihdam ve iş
ortaklıklarıyla sürdürülebilir gelişim hedeflerimize
paydaşlarımızı dahil ederek, ortak bir değer
yaratmayı kapsıyor.
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Yasal Uyarı
Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır.
Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değildir ve bağımsız olarak
doğrulanmamıştır. Bu açıklamada yer alan bilgilere herhangi bir amaçla istinat edilemez ya da eksiksiz olduğuna dair varsayımlarda bulunulamaz. Şirket; bağlı ortaklıkları ya da
danışmanları, memurları, çalışanları ya da acenteleri tarafından bu açıklamada ya da açıklamanın herhangi bir revizyonunda veya herhangi bir ilgili tarafa ya da danışmanlarına
verilen ya da verilecek olan herhangi bir yazılı ya da sözlü bilgide yer alan bilgi ya da görüşlerin doğruluğu, eksiksiz olduğu ya da güvenilirliği konusunda, açık ya da zımni, hiçbir
beyan ya da garanti vermemektedir. Dolandırıcılık durumları haricinde, hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul edilmez (ve bu bilgi ya da görüşler için tüm yükümlülük hariç
tutulmaktadır). Bu bilgi ya da görüşler için hiçbiri tarafından hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir (ki bu bilgilere ya da görüşlere istinat edilmemelidir.) ve bu açıklamada yer
alan herhangi bir yanlış beyan ya da eksiklik ya da hata ya da doğrudan ya da dolaylı olarak bu açıklama ya da içeriğinin kullanılmasından kaynaklı herhangi bir zarardan ötürü hiçbir
sorumluluk kabul edilmez. Bu belgede yer alan bilgiler ve görüşler bu açıklama tarihi itibariyle verilmektedir ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.
Mevcut olduğu ölçüde, bu açıklamada yer alan sektör, piyasa ve rekabetçi pozisyon verileri resmi ya da üçüncü şahıs kaynaklardan gelmektedir. Üçüncü şahıs sektör yayınları,
çalışmalar ve araştırmalar genel olarak, burada yer alan verilerin güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alındığını bildirmekle beraber bu verilerin doğruluğu ya da tamlığı
konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Şirket bu yayınların, çalışmaların ve araştırmaların her birisinin itibarlı bir kaynak tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da,
burada yer alan verileri bağımsız olarak doğrulamamıştır. Ayrıca, bu açıklamada yer alan belirli sektör, piyasa ve rekabetçi pozisyon verileri Şirketin kendi dahili araştırmasından ve
Şirketin faaliyet göstermekte olduğu piyasalarda Şirket yönetimi bilgisi ve deneyimine dayalı tahminlerden kaynaklanmaktadır. Şirket bu araştırma ve tahminlerin makul ve güvenilir
olduğuna inanmakla beraber, bunlar ve bunların temelini oluşturan metodolojiler ile varsayımlar doğruluk ve tamlık açısından bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmamıştır ve
bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buna göre, bu açıklamada yer alan sektör, piyasa ya da rekabetçi pozisyon verilerine lüzumsuz yere istinat edilmemelidir.
Bu belge potansiyel alıcılara yönelik değildir ve finansal teşvik veya yatırım aktiviteleri ile iştigal etmek için davet veya teşvik niteliği taşımamaktadır. Özellikle bu doküman, Şirketin
herhangi bir menkul kıymetini satmak ya da ihraç etmekle ilgili herhangi bir teklif, menkul kıymetlerin satın alınması ya da taahhüt edilmesi için yapılan bir davet ya da bu yönde
herhangi bir teklif teşkil etmediği ya da böyle bir davet veya teklifin bir parçasını oluşturmadığı gibi belge ya da herhangi bir parçası ya da dağıtılıyor olması herhangi bir sözleşme ya
da yatırım kararının temelini oluşturmaz ya da herhangi bir sözleşme ya da yatırım kararıyla bağlantılı olarak bu belgeye istinat edilemez. Bu doküman içindeki bilgi, beyan ve
görüşler Şirket hisseleri ve diğer finansal menkul kıymetleri ile ilgili tavsiye veya öneri teşkil etmez.

Bu açıklamanın içeriği, Birleşik Krallık Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 anlamı çerçevesinde yetkili bir kişi tarafından onaylanmamıştır.
Birleşik Krallık’ta, bu açıklama Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 (Mali Gelişim) Genel Genelge 2005, 19 (Yatırım profesyonelleri ) ya da 49 (Yüksek net değerli şirketler vb.)
maddeleri kapsamına girdiğine inanılan kişilere ya da bu açıklamanın yasal olarak dağıtılabileceği diğer kişilere dağıtılacaktır. Bu sunum, Birleşik Krallık sınırları dışında ancak
geçerli düzenlemelere göre yasal olarak dağıtılan kişilere sağlanmaktadır. Yasal olarak bu sunumun dağıtılmadığı kişiler bu açıklamayı derhal Şirkete iade etmelidirler ve her koşulda,
bu açıklamada yer alan bilgilere göre hareket etmemeli ya da bu bilgilere güvenmemelidirler. Bu sunumu okuyan veya Şirketin düzenleyeceği ilgili toplantılara, telefon görüşmelerine
katılan ve dinleyen herbir kişi bu sunumun yasal olarak kendisine sağlandığını teyit, garanti ve beyan etmiş sayılmaktadır.
Bu açıklama, bunlarla sınırlı olmaksızın, Türk perakende sektörü ve Türk ekonomisinde Şirketin planları, amaçları, hedefleri, stratejileri, gelecek dönem operasyonel performans ve
beklenen gelişmelerle ilgili olabilecek “ileriye dönük beyanlar” içermektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, “beklemek”, “tahmin etmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “plan”, “öngörmek”,
“olabilir”, “olacak”, “olur”, “olmalı”, “devam etmek”, “ummak” gibi kelimeler ve benzeri ifadeleri içermektedir; ancak bu ifadeler bu açıklamaları belirlemenin tek yolu değildir. Bu
ileriye dönük beyanlara koşulların ya da Şirketin fiili sonuçlarının, performansının ya da başarılarının, bu beyanlar ile açık ya da zımni olarak ifade edilen gelecekteki koşullardan,
sonuçlardan, performanstan ya da başarılardan farklı olmasına neden olabilecek riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Söz konusu riskler ve belirsizlikler, diğerleri
yanısıra, ekonomide yavaşlama, sektörde konsolidasyon, tüketici talebi ve rekabetçi fiyatlandırma ve aktiviteleri içermektedir. Fiili sonuçların, beklentilerden önemli ölçüde farklılık
göstermeyeceği konusunda bir güvence söz konusu değildir ve bu nedenle, okuyanlar bu beyanlara lüzumsuz yere istinat etmemeleri konusunda uyarılmaktadırlar. Bu açıklamada yer
alan herhangi bir ileriye dönük beyan, hazırlandığı tarih itibariyle geçerli bilgiler vermektedir ve Şirket beyanın yapıldığı tarihten sonra oluşan koşullar ya da olayları yansıtmak veya
beklenmeyen olayların meydana gelmesini yansıtmak üzere ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. Şirketi etkileyen belirsizlik ve riskler Şirketin güncel
faaliyet raporlarında ve IMKB’ye bildirdiği açıklamalarında ayrıca belirtilmektedir.
Bu açıklamayı ve sunumu okuyarak veya Şirketin düzenleyeceği ilgili toplantılara, telefon görüşmelerine katılarak veya dinleyerek, yukarıda yer alan hükümlerin bağlayıcı olduğunu
kabul etmiş sayılırsınız.
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