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Alarko Holding A.Ş. (“ALARK”)
Alarko Holding A.Ş. (BIST: ALARK) – Yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, uluslararası projeleri ve global
rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en güçlü firmaları arasında yer alan Alarko Holding, İstanbul Elektrik Borsası-Şeffaflık Platformunda
yayınlanan - https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/ sonuçlara göre oluşan Elektrik Üretim verilerini bugün açıkladı.
Toplam elektrik üretimi 3Ç 2019’da geçen sene aynı
döneme kıyasla %3 oranında artmıştır. Bu artışta
CENAL termik santralinin olumlu katkısı ile Karakuz
HES’in başarılı performansı önemli etkenler olmuştur.
İthal kömüre dayalı termik santralin tüm üretim
içindeki payı geçen sene aynı döneme göre 0,5 puan
azalarak %97,5 seviyesine gerilemiştir.

Toplam Elektrik Üretimi (MWh)
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•

2. Çeyrekte Termik santralinde bulunan 1
ünitede gerçekleşen panel arızası nedeniyle
üretime verilen ara
1. Çeyrekte yaklaşık 3’er hafta süren, 2 üniteyi
de içeren, önceden belirlenmiş bakım ve
onarım süreci ana faktörler olmuştur.

Cenal Karabiga termik santrali, 3Ç 2019’da kuvvetli
performansını devam ettirmiş ve geçen sene aynı
döneme göre üretimini %2 oranında arttırmıştır. İlk 9
ayda ise, üretim yukarıda paylaşılan bilgiler ışığı altında
%12 oranında daralma kaydetmiştir.
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3Ç 2019’da ortalama elektrik fiyatı megawatt başına
300 TL ve ilk 9 ayda 249 TL olarak gerçekleşirken,
geçen senenin aynı dönemlerine göre sırasıyla %8,2 ve
%17,4’lük artış kaydetmiştir.
Dolar bazında ortalama elektrik fiyatları 3Ç 2019’da 53
USD/MW ve 9A 2019’da 44 USD/MW olarak
gerçekleşirken, bu fiyatlar geçen sene aynı döneme
göre sırasıyla %8,1 artış ve %3 daralmayı işaret
etmektedir.
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9A 2019 sonunda Karakuz santralinde üretilen elektrik
miktarı geçen sene aynı dönemine kıyasla %74
oranında artış gösterirken, Gönen santralinde üretim
%35 oranında artış göstermiştir.
Güneş enerjisin santrallerinde üretilen elektrik 3Ç
2019’da 31 MWh olarak gerçekleşirken, geçen sene
aynı dönemle karşılaştırıldığında sınırlı azalmıştır.

9A 2018

7,314,613

İki hidroelektrik santralimiz de ilk dokuz ayda kuvvetli
bir performans gösterirken, özellikle yüksek sezonda
gerçekleşen yoğun yağışlar üretimi olumlu etkilemiştir.
Karakuz HES’in 3Ç 2019’da ürettiği elektrik üretimi
geçen seneye göre %153 oranında artış gösterirken,
Gönen HES üretimi %2 oranında azalmıştır.

6,881,025

Karabiga İthal Kömür(MWh)

9A 2019’da brüt elektrik üretimi %10 seviyesinde
gerilerken, bu gerilemenin arkasında;
•
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Ortalama Elektrik Fiyatları
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* Paylaşılan veriler, brüt ve net üretim bakımdan dönem sonunda açıklanacak veriler ile fark gösterebilmektedir.

TL /Mwh

USD/Mwh

7 Ekim 2019
ALARKO HOLDİNG HAKKINDA

1954 yılında, İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından, bir kolektif şirket olarak kurulan ve 1973 yılında holdingleşen
Alarko; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 60 yılı aşkın köklü geçmişi, 5 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı
ortaklıklar olmak üzere toplam 24 kuruluşu, 7.000 çalışanı ve 2018 sonu itibariyle yaklaşık 9,0 milyar TL kombine
cirosu ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir.
Alarko Holding; yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, yüksek teknolojiye sahip AR-GE
yatırımları, üretim kapasitesi, ulusal satış ağı, uluslararası projeleri ve global rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en
güçlü firmaları arasındadır. Alarko Holding, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün
ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım politikası ile güven ve saygınlığın simgesi olmuştur.

İLERİYE DÖNÜK BEYANLARA İLİŞKİN NOT

Bu bilgilendirme notu gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirket’in
geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilere
dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. Alarko Holding’in gerçek sonuçları, Şirketin performansını önemli derecede
etkileyebilecek olan gelecekte meydana gelecek olaylara ve belirsizliklere bağlıdır

İLETİŞİM

Finansal raporlar ve Alarko Holding hakkında ek bilgiler için https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genelbakis adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilir veya bizlere aşağıda bulunan numaradan direk ulaşabilirsiniz
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