26 MAYIS 2021 TARİHLİ TURCAS PETROL A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN
GENEL KURULU SIRASINDA SORULAN SORU VE CEVAPLAR
Soru 1 : Bedelsiz sermaye arttırımı olacak mı?
Yanıt 1 : Şirketimiz son 10 yılda büyük ölçekli yatırımlar yaptı, bu yatırımlar ile
piyasaya göre çok daha uygun maliyetli ve çok daha uzun vadeli yatırım kredileri
kullanıldı. Her sene planlandığı şekilde ciddi miktarda döviz kredisi kapaması
yapılmaktadır. Kredilerin tam olarak kapatılıp yatırımların itfa edilmesi ile birlikte,
bilançomuzun el vermesi durumunda bedelsiz sermaye arttırımı veya benzeri konularda
değerlendirmeler yapılabilecektir.
Soru 2 :
Yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapacak mısınız?
Stratejileriniz nelerdir? İhale almak için bir çalışmanız var mı? Borçları
kapatmak için bedelli sermaye arttırımı düşünüyor musunuz?
Yanıt 2 : Bir önceki soruya verilen cevapta da görülebileceği üzere yatırım kredilerimiz
uygun maliyetli ve vaktinde çok uzun vadeli alınmış olmasından dolayı şirketimizin
kredi kapatmak için herhangi bir yapılandırmaya veya bedelli sermaye arttırımına
ihtiyacı yoktur, dolayısıyla bunu düşünmüyoruz.
Turcas Petrol A.Ş. 2013 yılında 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Çevrim
Santralini devreye almış, akabinde 2018 yılında 18 MW kurulu gücündeki Aydın
Kuyucak jeotermal santralini devreye alarak portfoyünü çeşitlendirmiş yani
yenilenebilir enerji konusunda aktif hale gelmiştir. Bu konudaki stratejimiz hali
hazırdaki ruhsatlı sahalarımız içerisinde gerek kapasite artışı veya yeni yatırım, gerekse
de güneş enerjisi ile iç ihtiyacı karşılayacak şekilde hibrit santral yatırımı yapılmasını
değerlendirmektir. Şuan için bunların haricinde bir ihale çalışmamız yoktur.
Soru 3 :
Hisse senedi geri alım programı düşünüyor musunuz? Shell’in hisse
alımı için görüşmeler yapılmakta mıdır?
Yanıt 3 : Uzun vadeli, sürdürülebilir, katma değerli projeler hisse senedi performansını
olumlu şekilde etkilemektedir. Bu kapsamda bilançomuzu kuvvetlendirilerek,
borçluluk seviyesini azaltarak, kaynaklarımızı yeni yatırımlara yönlendirmek birinci
önceliğimiz olacaktır.
Shell ile ilgili olarak; Ortaklık Sözleşmemizde 4 sene önce karşılıklı mutabık kalarak
bir revizyon yapılmıştı. Ortaklık sözleşmesinin ilk halinde yer almayan çıkış maddesi
bu revizyon ile bir şekilde eklenmiş oldu. Yapılan bu revizyon, bu şekilde bir işlemin
gerçekleşmesi durumunda sürecin nasıl yürütüleceğini belirlemektedir. 2006 yılından
beri sağlıklı şekilde süregelen ortaklığımıza dair, ortağımızla karşılıklı olarak herhangi
bir hisse alım veya satım görüşmeleri yapılmamakta olup, iki ortak olarak tüm

önceliğimiz, Türkiye akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründeki kuvvetli
pozisyonumuzu pekiştirmektir.
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