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TARİH: 04.01.2022 14:35:32 - Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 
 
Özet Bilgi:  İş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol ile ilgili yazılı basında çıkan haber hakkında 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay'ın bugün bir gazetede yer alan 
açıklamalarında Şirketimizin iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol ile ilgili olarak;  
 
-       Bozlu Grubu'nun Eczacıbaşı Monrol'deki ortaklık payını %50'ye çıkarmayı hedefledikleri, 
-        Eczacıbaşı Monrol'ün hedefinde Avrupa'da üretim tesisi kurulması olduğu, yönünde açıklamaları 
bulunmaktadır. 
 
Şirketimizin 18.08.2017 tarihli KAP açıklamasında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; Bozlu grubu ile 
yapılan tadil protokolü kapsamında genel kurul tescil tarihi olan 3.11.2017 tarihinden  itibaren 5 yıl 
içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları (B Grubu pay sahiplerinin 
Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) B Grubu pay sahiplerine satmayı; B 
Grubu pay sahipleri de, Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün 
sermayesinin %9'una tekabül eden payları (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranları %25'e çıkacak 
şekilde) Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı taahhüt etmektedirler. Satın alma taahhüdünü yerine 
getirmiş olması şartıyla, B Grubu pay sahiplerinin (Bozlu Grubu'nun), Genel Kurul Tescil Tarihi'nden 
itibaren 5 yıl içinde, Eczacıbaşı-Monrol'deki sermaye oranını %50'ye çıkaracak şekilde, Hisse Alım 
Opsiyonu bulunmaktadır. 
 
Eczacıbaşı Monrol tarafından Avrupa'da üretim tesisi kurulması hususu henüz değerlendirme 
aşamasında olup, bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.  
 
Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını 
gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, bu çerçevede ortaya çıkacak 
gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilerek kamuya gerekli açıklamalar 
yapılacaktır. 
 
TARİH: 25.01.2022 08:05:21 - Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
Özet Bilgi:  İş Ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol'ün Lisans Sözleşmesi hk. 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
İş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hollanda'da yerleşik 
Curium Netherlands B.V arasında 25.01.2022 tarihli taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen (non-
carrier added "n.c.a") Lu 177 üretim teknolojisinin lisanslanması, ekipman transferi ve tedariğine 
yönelik bir anlaşma imzalanmıştır. 
   
Radyonüklid tedavileri, hedefe yönelik kanser tedavisinde kullanılmaktadır ve günümüzde başlıca 
kullanım alanları nöroendokrin ve prostat kanseri tedavileridir. Radyonüklid tedavisi olan n.c.a Lu 177 
hedefe odaklanan reseptör moleküller ile bağlanarak damar yolu ile hastaya verilmektedir. 
   
Anlaşma ile beraber Curium Netherlands B.V şirketine ilgili teknolojinin Eczacıbaşı Monrol tarafından 
lisanslanması ve transferi gerçekleştirilecek, üretimin gerçekleştirilmesi için ilgili ekipmanların 
ve hammaddenin tedariği sağlanacaktır. Curium'un gerçekleştirmiş olduğu Faz III ilaç geliştirme ve 
ticari aşamaları için kullanılacak olan teknoloji iki firma arasında uzun dönemli bir iş birliği 
sağlayacaktır.  
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TARİH: 14.03.2022 09:37:11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 
 
Özet Bilgi:  Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisi 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2022 tarihli toplantısında; 
 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılı hesap 
dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler 
kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi 
doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin 
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurulun onayına sunulmasına 
karar verilmiştir. 
 
TARİH: 17.03.2022 16:30:41 - Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
Özet Bilgi:  İBB Meclisi Toplantısı hakkında açıklama 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul İli Kartal ilçesindeki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin(*) de 
maliki olduğu  taşınmazın yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar planlarının onaylanarak kesinleşmesi 
için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması 
sonrasında,  kamuya açıklama yapılacağı duyurulmuştu. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 17.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 
yukarıda belirtilen bölgelere ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği 
öğrenilmiştir. 
 
Söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İBB 
tarafından yürütülecek prosedürlerin (İBB Başkanlık onayı, onay sonrası 1 aylık askı süreci, askı 
süresi sonunda itirazların değerlendirilerek sonuca bağlanması) tamamlanması durumunda kamuya 
ayrıca açıklama yapılacaktır.  
 
(*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı 
Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; 
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir. 
 
TARİH: 31.03.2022 17:30:03 - Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
Özet Bilgi:  Bağlı ortaklığımız EİP'in lisans sözleşmesi hk. 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
5 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç 
Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 
pazarlama ve satış hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile  lisans ve 
dağıtım anlaşması imzaladığını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) 
nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini ve  2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş 
olmasının  planlandığını; 16 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada Vicineum markalı ilacın 
başvurusuna FDA'nın 13 Ağustos 2021 tarihinde eksiklik yazısı ("Complete Response Letter") ile 
cevap verdiğini;  10 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ise  FDA ile Sesen Bio Inc. arasında 
gerçekleştirilen toplantı neticesinde FDA'e yeniden onay başvurusunun yapılabilmesi için Sesen Bio 
Inc. tarafından ilave klinik araştırma yapılması gerektiğini, ilave klinik araştırma protokolünü görüşmek 
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için 2022'nin başlarında FDA ile Type C olarak adlandırılan bir toplantının yapılmasının 
öngörüldüğünü, belirtmiştik.  
 
Bu defa Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgide; FDA ile 28 Mart 2022'de yapılan Type C 
toplantısında, Faz III çalışma protokolü ve istatiksel analiz planlarının büyük çoğunluğu üzerinde 
anlaşmaya varıldığı, açık kalan maddeler için de önümüzdeki aylarda FDA ile görüşmeye devam 
edilmesinin  planlandığı, belirtilmektedir. 
 
FDA onay süreçleri ile ilgili netleşen konular doğrultusunda, kesinlik kazanan hususlarda kamuya 
gerekli açıklamalar yapılacaktır. 


