
Bozankaya Otomotiv ile Şirketimiz arasında yapılacak devir işlemleri için Rekabet Kurumu onayı hk.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 20 Mayıs 2020 tarihli özel durum  açıklamasında, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; 
Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına 
sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt 
içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi 
yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Otobüsler'e ilişkin yapılan 
tüm yatırımların tarafımıza devredilmesi  için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına ve söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna
başvuru yapılmasına karar verdiğini, 22  Mayıs 2020 tarihli özel durum açıklamasında ise,   söz konusu sözleşme 
kapsamında devre izin vermesi talebi ile Rekabet Kurumuna başvuru yapıldığını detaylı olarak duyurmuştu.

  

 

  

Rekabet Kurumu'nun 20-29--368-165 sayılı kararı ile; Şirketimiz ile Bozankaya Otomotiv arasında 20.05.2020 tarihinde 
akdedilen Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya Otomotiv'in 
ürün gamında yer alan 10,5 metre ile 25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak
üzere) ile  fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere)  Şirketimize  devredilmesi işlemine izin 
verilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. 

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.


