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2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SORU VE CEVAPLARI 

SORU 1: 2022’de başlanılan ve 2023’de bitmesi planlanan yatırımın takviminde bir değişiklik 

var mı? 

CEVAP 1: Planlar beklentiler doğrultusunda devam ediyor. Planları engelleyecek bir sorun şu 

an için ön görülmüyor. 

SORU 2: İzahnamede 2024 ve 2026’da yatırım planları olduğu görülüyor. Bu yatırımdan 

sonraki hamlenin ne olacağını çok basit bir dille anlatabilir misiniz?  

CEVAP 2: Önce güneş panelini kurup, yapmayı öğrendik. Şimdi hücre yatırımı hayata 

geçirilecek. İyi bir mühendislik firması olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Hücre üretim prosesi 

verimlilik açısından çok önemli. Fraunhofer ISE, GÜNAM gibi enstitülerden bu yatırımlarla 

ilgili danışmanlık alındı. 

SORU 3: Aliağa ile birlikte 3 fabrika oluyor. Bu tesisleri şimdi kursaydınız nasıl kurardınız? 

CEVAP 3: Sektörde 14 yıllık birikime ve konusuna hakim bir yönetim kadrosuna sahibiz. Aynı 

fabrikayı başkasına versek bu kadar başarılı bir iş çıkmayabilir.  

SORU 4: Çok sayıda yatırım yapacaksınız. Bu yatırımlarla karlılığı nasıl birleştireceksiniz?  

CEVAP 4: Şimdiye kadar elde ettiğimiz karları Şirket’e koyarak büyüme sağladık. Bundan 

sonra ise yatırımcılarımızı da göz önüne alarak uzun süreli borçlanma yoluyla yatırım 

finansmanı sağlanacaktır. Finansmanı makul ve uygun oranlarla bulabileceğimize, %50 kadın 

çalışan oranı, karbon ayak izimizi sıfırlamış olmamız gibi özelliklerimizin bizi bu konuda güçlü 

kıldığına inanıyoruz. TSKB’nin yapmış ve altına imza atmış olduğu model bunu gösteriyor. 

Hedeflerimizle ilgili Yönetim olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Sürekli 

hareket halindeyiz ve yurtdışında farklı kanallardan girişimlerde bulunuyoruz. Bayilik 

sistemine geçildi. Biz bin çatıya çıkamayız ancak bin çatıya çıkacak insanlara mal tedarik 

edebiliriz. 

SORU 5: Borsada Şirketi tavsiye ediyorum, sizi yakından takip etmeye çalışıyorum. Maliyet 

avantajı var, 2 centler demiştiniz. Diğer üretim kanallarına bakarsak bunun karlılığa yansıması 

gerekeceğini düşünüyorum. Brüt takas ve hisseye getirilen yasakların Şirket’e etkisi oldu mu? 

CEVAP 5: Hisse hızlı bir ivmeyle ilerledi. Biz de takip ediyoruz ancak bir müdehalemiz 

olamaz. Hem içsel hem dışsal faktörler bunu gösteriyor. Satışlarla ilgili olarak geçmiş ten gelen 

sevkiyatları devam eden siparişler var. Bunlarla ilgili bir açıklamamız olmuyor. Yeni imzalanan 

sözleşmelerle ilgili satışlar söz konusu olduğunda açıklamalar yapılacaktır. 

SORU 6: Daha fazla hisse satışı yapmayı düşünüyor musunuz yoksa uzun vadeli borçlanma ile 

mi büyümeyi düşünüyorsunuz. Enflasyonist ortamda büyümeyi nasıl finanse edeceksiniz? 

CEVAP 6: Hisse satmak ancak belli bir büyüklüğe geldikten sonra mantıklı olacaktır. Şu anda 

uluslararası finansmanla büyümeyi hedefliyoruz. 

 


