3 MAYIS 2016 TARİHLİ TURCAS PETROL A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU SIRASINDA SORULAN
SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: Shell & Turcas Petrol A.Ş. ortaklığı ile ilgili bilgi aktarabilir misiniz? Küresel piyasalarda petrol fiyatları düşük
seviyelerdeyken akaryakıt sektörüne yatırım yapmak ne kadar doğru?
Yanıt 1: Ortaklığımızı Shell ile beraber olumlu bir şekilde yürütüyoruz. Geçtiğimiz iki sene boyunca, Shell & Turcas Petrol A.Ş.
nezdinde fiyat sınırlaması uygulamarına maruz kaldık. Bu durum kar marjlarımızı daralttı. Ayrıca, petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde
değer kaybetmesiyle stok değer düşüklüğü karşılığı kaydettik. USD/TL kurundaki dalgalanma da finansal performansı etkiledi.
Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarihinde ilk kez 2015 yılında zarar açıkladı. Ancak bundan sonraki dönemde, olumsuzlukların geride
kalmasıyla karlılık anlamında önemli ölçüde toparlanma bekliyoruz. Petrol fiyatlarının bundan sonra çok sert bir düşüş
sergilemeyeceğini ve 40-50 USD bandında seyredeceğini düşünüyoruz. Shell & Turcas Petrol A.Ş., serbest piyasa şartlarında
faaliyet gösterirse son 2 senedeki zararları telafi edecektir.
Soru 2: Yenilenebilir enerji ile ilgili bilgi aktarabilir misiniz? Ayrıca kira giderleriniz geçen seneye göre çok fazla artmış.
Öte yandan, elektrik giderleriniz önemli ölçüde azalmış. Bu durumun nedenini öğrenebilir miyim?
Yanıt 2: Yenilenebilir enerji, Turcas’ın çok önem verdiği bir enerji türüdür. Bu konuda muazzam çalışmalarımız var. Kademe
kademe ilerleme kaydedildikçe biz de kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. İlk jeotermal santralimiz 2017 yılının sonunda
faaliyete geçecek. Sondaj işlemi yaptığımız 5 kuyuda da üretim kapasitesi yakaladık. Diğer jeotermal sahalarında da araştırma
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, güneş, rüzgar, hidro alanlarında hem yurtiçi hem de yurtdışında yatırım fırsatlarını
araştırıyoruz. Elektrik üretim portföyümüzü çeşitlendirmeye kararlıyız.
Kira giderlerindeki artış, Shell & Turcas Petrol A.Ş. birleşmesi esnasında hukuken Turcas Petrol A.Ş. sahipliğinde kalan akaryakıt
istasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu giderin birebir yansitmasini gelirler kaleminde gorebilirsiniz.
Elektrik gelir/giderlerindeki azalış, Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin faaliyetlerinin kar marjlarındaki daralma nedeniyle
kademeli olarak azaltılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum sonucunda hem elektrik gelirleri hem de elektrik giderleri
azalmıştır.
Soru 3: Turcas Petrol A.Ş. hisse senedi üzerindeki baskının nedeni nedir?
Yanıt 3: Dünya genelinde son 5-6 yıldır tüm borsa piyasalarında baskı var.Turcas Petrol A.Ş. hisse senedi de hak ettiği değerde
değil. Turcas olarak, hisse senedini desteklemek için %5.36’lık hissenin geri alımını gerçekleştirdik. Bu hisseleri satmak gibi bir
niyetimiz yok. Turcas’ın değerini herkesten daha iyi biliyoruz. Öte yandan, bu tip geri alımlar sadece geçici çözüm sağlıyor.
Devamında genel piyasa şartları, yatırımlarımızın devreye gitmesi, sektörün üzerindeki baskının azalmasıyla karlılığımız artacak
ve hisse performansı iyileşecektir.
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