21 HAZİRAN 2018 TARİHLİ TURCAS PETROL A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU SIRASINDA SORULAN
SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: Şirketin hisse fiyatı 10 yıl önceki seviyelerden de düşük durumda bulunuyor. Düzenli olarak temettü dağıtımı
yapılıyor ancak yatırımcının elindeki hissenin değeri düşüyor. Bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yanıt 1: Günümüz koşulları dikkate alındığında sermaye piyasaları maalesef hiçbir şirketin değerini tam yansıtmamaktadır. Biz
söz konusu hissedarlarımızın bu durumda en az şekilde etkilenmesini sağlamak için uzun yıllardır her sene temettü
dağıtmaktayız. Bu sene teknik/hukuki imkansızlıklar nedeniyle nakit temettü dağıtımı yapamasak da sermaye azaltımı yöntemi ile
hissedarlarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz. Şirketimizin sermaye piyasalarında hak ettiği değeri görebilmesi bizim de en
büyük önceliklerimiz arasındadır.
Soru 2: Bu Genel Kurul’da sermaye azaltımı yapıyoruz. Tam aksine daha rekabetçi olmak adına sermaye arttırımı
yapmamız gerekmez miydi?
Yanıt 2: Halihazırda Genel Kurulumuzun onayına sunduğumuz işlem Şirketimizin geçmiş dönemlerde kendi kaynaklarını
kullanarak satın almış olduğu kendi hisselerinin yine Hissedarlarımız ile paylaşılması işlemidir. Yani söz konusu kaynağı
hissedarlarımız ile paylaşmaktayız. Sermaye artışı esas itibari ile küçük yatırımcının aleyhine bir durumdur.
Soru 3: Elektrikli araç teknolojilerinde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir?
Yanıt 3: Sadece elektrikli araçlar değil geleceğin yenilikçi teknolojileri konusunda gerek Şirketimiz gerekse iştiraklerimiz nezdinde
çalışmalar yapıyoruz.
Petrol bizim hala en büyük işimiz ancak biz petrolü elektrik ile de çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde hem doğalgaz
hem de jeotermal santralimizi devreye aldık. Dolayısıyla Şirketimiz 12 yıldır elektriğin bir şekilde petrolün yerini alacağı öngörüsü
ile söz konusu çeşitlendirmeyi yapmaktadır. Elektriği de kendi içinde çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle doğalgaza ilave
olarak jeotermal alanına yatırım yaptık.
Soru 4: Shell ile yapılan ve geçen yıl KAP’ta duyurulan anlaşma konusunda bir gelişme var mıdır?
Yanıt 4: Shell & Turcas Petrol A.Ş.’deki ortağımız Shell ile ilk ortaklık sözleşmemizi 6 yıl süren müzakereler neticesinde 2006
yılında imzalamıştık. Söz konusu sözleşmede ortakların çıkış hakkına ilişkin bir düzenleme yoktu Bu nedenle Shell ile yapılan
müzakereler neticesinde ortaklık sözleşmemizde bir revizyon yapıldı. Yapılan aslında geçmişte yapılan sözleşmenin günümüz
koşullarına getirilmesidir. Bu anlaşma kesinlikle bir tarafın diğerini satın almasına yönelik değildir. Bununla birlikte Shell ile olan
ortaklığımız gayet verimli ve başarılı şekilde devam etmektedir.

