
Bilgi Talebi Hakkında

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü talepler üzerine, Şirketimiz ile ilgili bilgi ve beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur;

-    Bağlı  ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'nin 1.650.000 Ton/Yıl  kapasiteli entegre klinker ve çimento 
tesisinin devreye alınması ile birlikte ihracatımız Haziran 2018 ‘den başlamak üzere hız kazanmıştır. 

- Grup olarak 2018 yılsonuna kadar yaklaşık 40 milyon USD ‘lik ihracat bağlantısı yapılmış olup, 2019 yılı ihracatının ise 
yaklaşık 60-70 milyon USD aralığında olacağı tahmin edilmektedir. 

- Yatırımlar nedeniyle Grubun uzun vadeli kullanmış olduğu döviz kredilerinin yıllık anapara ve faiz ödemelerini ihracat 
gelirleriyle karşılayabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla döviz borçları kısmen hedge edilmiş olup, ihracatın artırılması 
yoluyla bu konuda önlem alınmaya çalışılmaktadır.  

-  Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enerji üretim ve satış faaliyetleri hidroelektrik santralleri ile ilgili 
olup, hem üretim miktarındaki artış, hem de son dönemde elektrik fiyatlarında meydana gelen artış enerji faaliyetlerimizi 
olumlu yönde etkileyecektir.

-  Hem Şirketimizde hem de Bağlı Ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ‘nde atık ısıdan elektrik üretim tesisi 
olması nedeniyle, son dönemde elektrik fiyatlarına gelen  artışların maliyetlerimizi kısmen olumsuz yönde etkilemesi 
beklenmektedir.

- Ayrıca 2018 yılsonuna ilişkin normal koşullar altındaki diğer konsolide beklentilerimiz;

Konsolide Satışlar                  : 1.100 – 1.150 Bin TL

Brüt Kar Marjı                         : 32-35%

FAVÖK Marjı                         : 30-35%

Kapasite Kulanım Oranı          : 90-95%

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


