2021 Yılı Yönetim Beklentileri
İlk Beklenti

Revize Beklenti

Konsolide Satış Büyümesi

%70-75

%80-85

Türkiye Perakende Mağaza
Büyümesi

5 net yeni mağaza
9 mağaza genişleme

7 net yeni mağaza
9 mağaza genişleme

FAVÖK Marjı

%14,0-14,5 (UFRS16 hariç)
%20,0-20,5 (UFRS16 dahil)

%14,5-15,0 (UFRS16 hariç)
%20,5-21,0 (UFRS16 dahil)

Net Borç / FAVÖK

Net Nakit Pozisyonu (UFRS16
hariç)

Değişiklik yok

Yatırım Harcamaları

Konsolide satışın %3.5’u

Değişiklik yok

Önemli Not: Kovid19 salgınına ilişkin belirsizlikler yılın ikinci yarısı için de devam etmektedir. Bu öngörüler tüm faaliyet
gösterilen bölgelerdeki tüm mağazaların yıl sonuna kadar tamamen açık olacağı varsayımı ile verilmiştir.
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Yasal Uyarı
İşbu açıklamada yer alan “geleceğe yönelik ifadeler” bilinen, bilinmeyen, Şirket’in kontrolünde olmayan ya da üzerinde sınırlı kontrolü bulunan risklerin,
belirsizliklerin ve diğer önemli faktörlerin etkilerine tabidir. Bu riskler, belirsizlikler ve diğer önemli faktörler Şirket’in gelecekteki sonuçlarının,
performanslarının veya kazanımlarının, “geleceğe yönelik ifadeler”de belirtilen sonuçlardan, performanslardan ve kazanımlardan esaslı derecede farklı
olmasına sebep olabilecektir. Bu riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler arasında, belirtilenlerle sınırlı olmamak koşuluyla, müşteri zevkleri ve harcama
trendlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, mağaza müşteri trafiğinde meydana gelebilecek değişiklikler, müşteri tercihlerini ve taleplerini doğru bir
şekilde tahmin etme kabiliyeti, mağazalaşma stratejisini başarılı bir şekilde uygulama kabiliyeti, marka bilinirliğinin ve pazarlama programlarının etkinliği,
perakende giyim sektöründe yaşanabilecek güçlükler ve müşteri güveninde gözlemlenebilecek kırılganlıklar, perakende giyim sektöründeki rekabet
koşullarının durumu, hava koşullarında meydana gelen mevsimlere aykırı uç değişiklikler ve bu değişikliklerin perakende giyim sektörüne etkisi, kilit
yöneticileri ve personeli bünyede tutma kabiliyeti, ana tedarikçiler ile olan ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek durum ve olaylar, faaliyet gösterilen
piyasalardaki kur ve faiz oranı riskleri ve dalgalanmaları ile finansal piyasalarda ve makro ekonomik koşullarda ortaya çıkabilecek diğer değişiklikler,
vergi oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler ile operasyonel aksaklıklar, doğal afetler, savaş, terörist faaliyetler, genel grev, iş yavaşlatma ve iş
durdurma gibi hususlar sayılabilir. “Geleceğe yönelik ifadeler”i etkileyebilecek riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler ile ilgili açıklamalar Şirketimiz internet
sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmış olan yıllık faaliyet raporunun “Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri” başlıklı bölümünde ve
finansal tabloların açıklayıcı dipnotlarında yer almaktadır.
İşbu açıklamada yer alan “geleceğe yönelik ifadeler”, Şirket'in mevcut ve ileriye dönük iş stratejilerine ve Şirket'in ileride faaliyet göstereceği iş
çevresine ilişkin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu “geleceğe yönelik ifadeler”, yalnızca işbu açıklamanın yapılığı tarihi itibariyle dikkate
alınmalıdır. Şirket, “geleceğe yönelik ifadeler”in Şirket'in gelecekteki performansına ve faaliyet sonuçlarına yönelik bir garanti teşkil etmediği ve Şirket'in
finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve gelecek operasyonlarına ilişkin fiili gerçekleşmelerin, işbu açıklamada yer alan “geleceğe
yönelik ifadeler”de belirtilen veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebileceği hususlarında bu açıklamanın muhataplarını uyarmaktadır.
Bunlara ek olarak, Şirket'in finansal konumu, beklentileri, büyümesi, iş stratejisi, planları ve gelecekteki operasyonlar ile ilgili sonuçlar veya fiili
gerçekleşmeler, açıklamada yer alan “geleceğe yönelik ifadeler” ile tutarlı dahi olsa, bu sonuçlar veya fiili gerçekleşmeler gelecekteki herhangi bir
dönemde elde edilecek sonuçlar veya fiili gerçekleşmeler için bir gösterge teşkil etmez. Şirket, Şirket Yönetimi ve/veya çalışanları ve/veya diğer ilgili
şahıslar işbu açıklamada yer alan “geleceğe yönelik ifadeler”in kullanımı nedeniyle doğabilecek doğrudan ve dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu
tutulamazlar.
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