28 MAYIS 2020 TARİHLİ TURCAS PETROL A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU SIRASINDA SORULAN
SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: Petrol fiyatlarındaki düşüş gözönünde bulundurulduğunda hibrit, elektrikli araç vb. konularda Şirketiniz nezdinde
yapılan herhangi bir çalışma var mı?
Yanıt 1: Petrol fiyatlarındaki düşüş aralarındaki korelasyon nedeniyle doğalgaz fiyatlarında da düşüşe yol açtı. Bu durum, doğalgaz
elektrik üretim santralimiz için bir avantaj. Öte yandan, petrol alanında üretim yeni kazılarla her zaman devam edecektir. Ön emli
olan petrol ürününe alternatif olacak ürünün ne zaman tamamen hakim olacağıdır. Bu dönüşüm beklen tisine istinaden, akaryakıt
dağıtımı alanındaki iştirakimiz Shell & Turcas’ı sadece akaryakıt dağıtıcısı olarak değil aynı zamanda mobilite merkezi olarak da
görüyoruz. Müşterilerimiz araç yıkama, market gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor. 1.050 akaryakıt istasyonumuzun yaklaşık 500
adedinde Shell Select Shop bulunuyor. Hedefimiz bu sayıyı 1.000’e çıkarmak. Bu sayede akaryakıt dışı gelirlerimizi artırmayı
hedefliyoruz. Sadece Shell&Turcas olarak Türkiye’de değil ortağımız Shell vasıtasıyla dünyada da ARGE yatırımları yapıyor ve
piyasanın gelişimi ile küresel trendleri yakından takip ediyoruz.
Soru 2: Korona virüsünün ne zaman atlatılacağını düşünüyorsunuz?
Yanıt 2: Bilimsel ve bilinmeyen bir konu olduğu için bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak, biz por tföyümüzde gerekli tedbirleri
alarak devam edeceğiz.
Soru 3: Turcas yıllardır yatırımcısına getiri sağlamadı. Hisse senedi neden geride kaldı?
Yanıt 3: Turcas, 2019 yılında yatırımcısına yıllık bazda %89 getiri sağlamıştır. Aynı dönemde Borsa İstanbul 100 endeksindeki getiri
%25 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Geriye dönük uzun vadeli perspektiften değerlendirdiğimizde son 7 -8 senedir hem bilançomuzda hem hisse senedi fiyatı üzerinde
baskı olduğu bir gerçek. Bu zaman diliminde ciddi anlamda yatırım yaptık ve uzun vadeli yabancı para bazında borçlandık.
Gelirlerimizin çoğu ise Türk Lirası’na dayalı. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sonucunda olumsuz etkilendik ancak buna rağmen
yatırım kredilerimizi sorunsuz geri ödedik ve ödemeye devam edebiliyoruz. Uzun vadeye odaklanıyoruz. Konvansiyonel enerji
alanında yeni arz piyasaya sürülmediği için beklentilerimiz olumlu yönde. Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar iş kolumuzda karlı
büyümeye odaklıyız. Jeotermal santralimiz ise ABD Doları bazlı gelir yaratımıyla ön e çıkıyor.

