
Yatırımcılarımızın dikkatine,
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcılarımızın dikkatine,

Son zamanlarda sosyal mecralarda Formet takeover ve benzer  isimli hesaplar üzerinden Formet Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Mustafa Sezen olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimizi ve yöneticilerimizi hedef alan, asılsız haberlerle
  algı yaratarak yatırımcılarımızı kendileriyle beraber hareket etmeye iknaya  çalışan yayınlar yapan kişiler olduğu 
yönünde yatırımcılarımız tarafından ciddi uyarılar almaktayız.

Algı oluşturmaya çalışan bu şahıslar Şirketimizin hisse  fiyatını 5-10 katına çıkaracaklarını söyleyerek paydaşlarımızı 
birlikte hareket ediyorlarmış gibi göstererek sosyal medya yayınları aracılığıyla yatırımcıları yanıltmaya çalışmaktadırlar. 
Bu tür hareketlerin ve yayınların şirketimiz ile hiçbir şekilde uzaktan yakından ilgisi yoktur. Aksine şirketimiz bir bilgi 
verecekse çoğunluk azınlık ayrımı yapmaksızın KAP platformu üzerinden bütün ortaklarına ve paydaşlarına aynı anda 
bilgi paylaşımı yapmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuz, asılsız yayın yaparak hisselerimize  yön vermeye çalışan, bu yolla şirketi sıkıştırdığını 
söyleyerek yanlış algı oluşturmaya çalışan kişi ve kişiler hakkında başta SPK ve Borsa İstanbul olmak üzere yetkili kurum 
ve kuruluşlara gerekli şikâyetleri yapacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu olarak yatırımcılarımızı mağdur olmamaları için, KAP dışında hiçbir yayına ve sosyal mecralarda 
yer alan  yanıltıcı ve yönlendirici yayınlar yaparak yatırımcılarımızın ellerindeki  paylarını düşük fiyattan alıp, yüksek 
fiyattan yeni yatırımcılara satmak suretiyle  dolandırıcılık yapan ve bunun adına da takeover diyerek yayınlar yapan 
yorumlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.

Şirket Yönetim Kurulumuz yıllar öncesinden gelen tecrübeleri ve bilgi birikimi ile izahnamemize uygun hareket ederek,  
doğru zamanda ve doğru yatırımlar ile paydaşlarımızın gurur duyacağı gelecek nesillere taşınan bir Şirket olabilmek için 
gayret ve azimle çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur,

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.


