2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
TARİH:13/12/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bakanlık Makamı’nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde münhal bulunan yönetim kurulu üyeliğine
14.12.2006 tarihine kadar görev yapmak üzere Naci Ağbal atanmıştır.”

TARİH:05/12/2005
HABER:
PETKM
T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 5 Aralık 2005 tarih B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/15530 sayılı
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Hisse Satışı hk.
Bilindiği üzere, dolaşımdaki hisse senedini artırıcı nitelikte olmayan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
24.03.2005 tarihli kararı ile halka arzına onay verdiği 70.725.000 adet Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
(Petkim) hisse senedi grubu içerisinde yer alan, Nisan 2005 tarihinde yapılan Petkim hisselerinin halka
arzı sonrasında fiyat istikrarı sağlanması tedbirleri kapsamında alınan hisse senetleri ile taksitli satışlarda
müşteriler tarafından taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle satılamayan toplam 1.049.000 adet hisse
senedinden, 814.825 adedi 02.12.2005 tarihinde normal emirle borsa usul ve esasları çerçevesinde
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) satılmış ve bu işlem hakkındaki açıklamalar 02.12.2005
tarihinde, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Bahse konu hisse senetlerinden kalan 234.175 adet hisse senedi, 05.12.2005 tarihinde normal emirle
borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB’de satılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin KİLCİ
Başkan”

TARİH:02/12/2005
HABER:
PETKM
T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2 Aralık 2005 tarih B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/15487 sayılı
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Dolaşımdaki hisse senedini artırıcı olmayan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2005 tarihli kararı ile
halka arzına onay verdiği 70.725.000 adet Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) hisse senedi grubu
içerisinde yer alan, Nisan 2005 tarihinde yapılan Petkim hisselerinin halka arzı sonrasında fiyat istikrarı
sağlanması tedbirleri kapsamında alınan hisse senetleri ile taksitli satışlarda müşteriler tarafından
taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle satılamayan toplam 1.049.000 adet hisse senedinden, 814.825
adedi 02.12.2005 tarihinde, normal emirle borsa usul ve esasları çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında (İMKB) satılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin KİLCİ
Başkan”

TARİH:01/11/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 01.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde; Adsorbent değişikliği yolu ile kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle bir süredir kısmi olarak
çalışan Aromatikler ünitesi tam kapasite devreye girmiştir.
Ünitede yapılan bu yatırım ile Petkim'in paraksilen üretiminin yüzde 40 artışla yıllık 142 bin tona
çıkarılması hedeflenmektedir. Şirketimiz Aromatikler ünitesinde yapılan bu iyileştirme, yalnız kapasite
artışı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda paraksilen safiyetini yüzde 99,50'den yüzde 99,80'e
çıkarmıştır. Böylece hem kalite hem de talep açısından ürünümüzün pazarlanabilirliği artmıştır.
Aromatikler ünitemizin yeni adsorbent ile birlikte devreye alınmasıyla ortoksilen üretiminin yeniden
başlamasına paralel olarak, PA ünitesi de devreye alınmıştır. Böylece Aromatikler çıkışlı Petkim ürünlerini
kullanan üreticilerin, iyileştirme nedeniyle ortoksilen ve paraksilen üretimine ara vermemiz sonucu
yaşadığı dönemsel sorunlar da son bulmuş olacaktır.
Petkam Projesi kapsamında Polipropilen (PP) ünitesinin kapasitesi yıllık 144 bin tona çıkarılmıştır. PP
ünitesi tevsii sonrası yeni kapasite ile devreye alınarak deneme üretimine başlamıştır.
Daha önce devreye alınan Etilen ve Polietilen fabrikalarının yeni kapasiteleri ile birlikte Petkim;
geleneksel kapasitesini yüzde 20 artırmış ve toplamda tarihsel cirosuna 250 milyon dolar ilave etmiş ve
enerji yatırımı dışındaki yürüyen yatırımları tamamlamıştır.”

TARIH:07/11/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 07.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bakanlık Makamının 05/12//2005 tarihli oluru ile Şirketimizde münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine
14/12/2006 tarihine kadar görev yapmak üzere Naci AĞBAL atanmıştır.

TARIH:01/11/2005
HABER:
PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 01.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde; Adsorbent değişikliği yolu ile kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle bir süredir kısmi olarak
çalışan Aromatikler ünitesi tam kapasite devreye girmiştir.
Ünitede yapılan bu yatırım ile Petkim'in paraksilen üretiminin yüzde 40 artışla yıllık 142 bin tona
çıkarılması hedeflenmektedir. Şirketimiz Aromatikler ünitesinde yapılan bu iyileştirme, yalnız kapasite
artışı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda paraksilen safiyetini yüzde 99,50'den yüzde 99,80'e çıkarmıştır.
Böylece hem kalite hem de talep açısından ürünümüzün pazarlanabilirliği artmıştır.
Aromatikler ünitemizin yeni adsorbent ile birlikte devreye alınmasıyla ortoksilen üretiminin yeniden
başlamasına paralel olarak, PA ünitesi de devreye alınmıştır. Böylece Aromatikler çıkışlı Petkim ürünlerini
kullanan üreticilerin, iyileştirme nedeniyle ortoksilen ve paraksilen üretimine ara vermemiz sonucu
yaşadığı dönemsel sorunlar da son bulmuş olacaktır.
Petkam Projesi kapsamında Polipropilen (PP) ünitesinin kapasitesi yıllık 144 bin tona çıkarılmıştır. PP
ünitesi tevsii sonrası yeni kapasite ile devreye alınarak deneme üretimine başlamıştır.
Daha önce devreye alınan Etilen ve Polietilen fabrikalarının yeni kapasiteleri ile birlikte Petkim; geleneksel
kapasitesini yüzde 20 artırmış ve toplamda tarihsel cirosuna 250 milyon dolar ilave etmiş ve enerji yatırımı
dışındaki yürüyen yatırımları tamamlamıştır.”
TARIH:12/10/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nden basında yer alan haber ilişkin olarak Borsa Başkanlığı’nca istenen
açıklamaya cevaben gelen 12.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Aromatikler Fabrikasındaki, kapasite ve verimi artıracak olan Adsorbentin değiştirilmesi amacıyla yapılan
duruş nedeniyle Ftalik Anhidrit Fabrikası, hammaddesi olan Ortoksilen üretilememesinden dolayı 26 Eylül
2005’te durdurulmuştur. Bu arada PA fabrikasında ihtiyaç duyulan bakımlarda yapılmıştır. Aromatikler
Fabrikasında Ortoksilenin tekrar üretimi için start up çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Önümüzdeki hafta içinde üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir.
Duruş sonucu kapasite ve verim artışı sağlanacak olup üretime geçilmesine müteakip üretim kaybı
karşılanacaktır. Mali tablolarımıza olumlu etkisi olacaktır.”

TARIH:11/10/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak Franklin Resources Inc.’nin 11.10.2005 tarihinde gelen
28.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş hisseleriyle ilgilidir.
FTIF T. Europe Fund'un Petkim Petrokimya Holding A.Ş'de toplam 12.124.257 adet hisseye sahip olduğunu
ve bunun şirketin % 5.9215'ine tekabül ettiğini beyan ederiz.”

TARIH:30/09/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 30.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde bulunan denetim kurulu üyeliğine, Bakanlık Makamının 07.09.2005 tarih,
B.02.1.ÖİB.0.14.00/465 sayılı oluru ile, 14.09.2006 tarihine kadar görev yapmak üzere, Mustafa Bulut
atanmıştır.”

TARIH:09/08/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 09.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Erkan Gürkan'ın görev süresi, Bakanlık
Makamının 01.08.2005 tarih, B.02.1.ÖİB.0.14.00/414 sayılı oluru ile 14.08.2006 tarihine kadar
uzatılmıştır.”

TARIH:24/06/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 24.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Fikret Uslu'nun 31.05.2005 tarihinde sona
eren Yönetim Kurulu Üyeliği görevi, Bakanlık Makamının 08.06.2005 tarih, B.02.1.ÖİB.0.14.00/325 sayılı
oluru ile 14.05.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.”

TARIH:30/05/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 30.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin önceki yıllarda başlayan Petkam yatırımları kapsamında, üretim kapasitesini 1.564.000
ton/yıl'dan % 19,4 artışla 1.868.000 ton/yıl'a çıkaracak tevsii yatırımlarını kademeli olarak devreye
alabilmek ve diğer fabrikaların bakımlarını yapabilmek için 18 Aralık 2004 tarihinde kompleksin ana
fabrikası olan Etilen Fabrikası durdurulmuştur.
Tevsii yatırımları kapsamında duruş ihtiyacına göre fabrikalarda öngörülen değişiklikler ve ilaveler üç ana
grupta yapılmıştır.
a) Yeni ekipmanların fabrika sahası içerisinde yeni yapılacak temeller üzerine yerleştirilmesi,
b) Fabrikaların yeni kapasitelerine göre yetersiz olan ve modifikasyonlarla yeteri kadar artış sağlanamayan
ekipmanların, daha büyük kapasiteli yeni ekipmanlarla değiştirilmesi,
c) Mevcut ekipmanların iç donanımlarının veya belli kısımlarının yenileriyle değiştirilmesi.
Tevsii projeleri kapsamında, yukarıda b ve c gruplarında kategorize edilen yeni ekipmanların fabrikaya
yerleştirilmesi veya mevcut ekipmanlarda öngörülen modifikasyonların yapılabilmesi için fabrikaların
durdurulması gerekmiştir.
Tevsii yatırımlarının duruş gerektiren, sistemin emniyetli çalışmasını sağlamak üzere gazlardan
arındırılması (degassing), inşaat montaj işleri ve işletmeye hazırlık çalışmaları şeklinde özetlenebilen üç
aşaması olmuştur.
Tevsii yatırımı yaptığımız fabrikalardan biri olan Etilen fabrikasında yukarıdaki aşamalardan degassing,
duruşta yapılması gereken inşaat montaj işleri ve işletmeye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, fabrika
devreye alınmıştır. Ağustos ayında devreye almayı planladığımız PP fabrikası ise, duruş döneminde
çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yeni yapılan 120.000 ton/yıl kapasiteli AYPE_T fabrikasında
inşaat, montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak, standart ilk ürün üretilmiştir.
Tevsii yatırımlarının yukarıda belirttiğimiz aşamalarını gerçekleştirmek üzere yaptığımız duruşlardan
dolayı, geçen yılın ilk üç ayında 673.862 ton üretim ve 310.657 ton satış gerçekleşmişken, 2005 yılının aynı
döneminde 218.398 ton üretim ve 173.747 ton satış gerçekleşmiştir. Bu nedenle geçen yılın aynı
döneminde % 101 olan kapasite kullanım oranı bu yıl tevsii yatırımlarına bağlı duruşlar sonucu % 39
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Zorunlu duruşlar nedeniyle oluşan üretim ve buna bağlı satış kayıpları sonucu Şirketimizin ilk üç aylık
finansal sonuçları olağanüstü bir dönemi içermektedir. 330 milyon dolarlık yatırımlarımızın devreye
alınabilmesi için yaklaşık 100 milyon dolarlık ilave yatırım harcaması yapılmıştır. Toplamda 430 milyon
dolar harcama ile gerçekleşen bu yatırımlar Şirketimizin Aliağa Kompleksinin üretime başladığı 1985
yılından bu yana gerçekleştirdiği kapasite artışı, yenileme, modernizasyon ve maliyet düşürücü en büyük
proje olup, bu proje büyük ölçüde realize edilmiştir.
PETKAM I olarak isimlendirdiğimiz projeler kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 430 milyon dolar
yatırımın tamamı şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmıştır.”

TARIH:30/05/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 30.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“26.05.2005 tarih 23191 sayılı yazımızla İMKB Başkanlığı’na gönderdiğimiz ve İMKB’nin internet
sitesindeki Gelir Tablosu verilerinde yayınlanan Şirketimizin Ocak-Mart 2005 dönemi konsolide olmayan
mali tablolarına ait diskette ‘önceki dönem’ olarak sehven yazılan net kar 61.94 Milyon YTL ile net satış
geliri 1.569.00 Milyar YTL gerçekte 31.12.2004 rakamları olup sehven verilen “önceki dönem” rakamları
dikkate alınmamalıdır.
Düzeltilmiş haliyle ekte gönderilen diskette 01 Ocak 2005-31 Mart 2005 ara hesap dönemine ilişkin Gelir
Tablosu, SPK’ nın XI/25 sayılı tebliğine göre ilk defa hazırlandığından ve istenmemiş olması nedeniyle bir
önceki yılın aynı ara hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.”
Söz konusu mali tablo internet sitemizde güncellenmiştir.

TARIH:30/05/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 30.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“İMKB’nin İnternet sitesinde yayınlanan bilanço verilerinde Şirketimizin “2004’ün ilk üç ayına ait Net Kar
ve Net Satış Geliri” rakamları 31.12.2004 rakamları olup sehven “2004’ün ilk üç ayına ait” rakamlar olarak
verilmiştir.”

TARIH:23/05/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen
23.05.2005 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.
“Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Petkim Petrokimya Holding A.Ş. İkincil
Halka Arzı'nda gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerle ilgili bilgiler aşağıdadır.
1) Aracı Kurumun Ticaret Unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerin Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Açıklama: Fiyat istikrarını sağlayıcı
işlemler yukarıda adı geçen aracı kurum tarafından gerçekleştirilmiştir.
3) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İlk İşlemin Gerçekleştiği Tarih: 27 Nisan 2005
4) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlere İlişkin Sürenin Sona Erdiği Tarih: 20 Mayıs 2005
5) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerin Son Olarak Gerçekleştiği Tarih: 20 Mayıs 2005
6) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Çerçevesinde İşlem Yapılan Hisse Senetleri Hakkında Bilgi:
Tarih
27 Nisan
27 Nisan
28 Nisan
28 Nisan
20 Mayıs

İşlem
Alış
Alış
Alış
Alış
Satış

Fiyat (YTL);
5,15
5,20
5,10
5,05
5,50

Miktar (Lot Adet)
700.000
400.000
200.000
250.818
600.000

Tutar (YTL)
3.605.000
2.080.000
1.020.000
1.266.630,9
3.300.000

7) Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerinin Daha Önce İşlemlerin Sona Erdirildiğine İlişkin Bir Açıklama
Bulunulmamasına Rağmen İzahnamede Öngörülen İşlem Süresi Tamamlanmadan Fiilen Sona
Erdirilmesi veya Bu İşlemlerin Hiç Gerçekleştirilmemesi Halinde Bu Durumun Gerekçesi: Fiyat İstikrarını
sağlayıcı İşlemler izahnamede belirtilen tarihler içinde gerçekleştirilmiştir.”

TARIH: 20/04/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden 20.04.2005
tarihinde gelen 19.04.2005 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ikincil
halka arzında 9.225.000 YTL nominal değerli ek satış hakkının tamamı kullanılmıştır. Ek satış ile ilgili
detaylar aşağıda bilgilerinize arz edilmiştir.
Aracı Kurum Unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ek Satışa Konu Hisse Senetlerinin Dağılımı:
Satış Yöntemi

Doğrudan ortak satışı
yöntemiyle gerçekleşen kısım
Ödünç Alımlı satış
yöntemiyle gerçekleştirilen
kısım
Toplam

Adet
(Nominal YTL)

Halka Arz Edilen Toplam
Hisse Senedine Oranı (%)

Şirket Sermayesine
Oranı (%)

9.225.000

15

4,5

-

-

-

9.225.000

15

4,5

Ek satış ödünç alımlı satış yoluyla gerçekleştirilmişse ödünç sözleşmesinin esasları (taraflar,
yükümlülüğünün kapatılma yöntemi, süresi, alım hakkı kullanım fiyatı, alım hakkı süresi, alım hakkının
süre dolmadan kullanılabileceği, varsa koşullar ve diğer hususlar) Ek satış ödünç yöntemiyle
gerçekleştirilmemiştir. Ödünç sözleşmesi yoktur.”

TARIH: 19/04/2005
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
PETKM
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın sahibi bulunduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve
12/386 sayılı izni ile 13-15.04.2005 tarihleri arasında halka arz edilen, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin
sermayesinin %34,54’üne tekabül eden toplam 70.725.000 YTL nominal değerli (ek satış dahil) A grubu
hamiline yazılı hisse senetlerinin Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı-satıcı üye) aracılığıyla ile 1 YTL
nominal değerli beher hisse senedi için belirlenen 5,45,-YTL halka arz fiyatı esas alınarak uygulanan
iskontolar sonucunda her bir yatırımcı grubu bazında belirlenen halka arz fiyatlarından Borsamız Toptan
Satışlar Pazarı (TSP)’nda satışı 20.04.2005 tarihinde gerçekleştirilecektir.
TSP’nda satışa konu hisse senetlerinin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve
12/386 Sayılı Kararı ile izin verilmiş ve hisse senetleri 13-15.04.2005 tarihleri arasında Borsa dışında talep
toplama yöntemiyle halka arz edilmiş olup, TSP’nda satış işlemi ile birlikte Takasbank nezdinde “Borsa’da
İşlem Gören” statüsüne geçecektir.
Petrokimya Holding A.Ş hisse senetlerinin işlem sırası (PETKM.E) 21 Nisan 2005 tarihli 1. seanstan itibaren
5,80,-YTL baz fiyatla yeniden işleme açılacaktır.

TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA 20.04.2005 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER

Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket’in Unvanı
Satan Ortak

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı

Satılacak Payların Nominal Tutarı ve Sermayeye
Oranı
Alıcının Unvanı
İşleme Aracılık Edecek Kuruluş

70.725.000 YTL ( % 34,54)

İşlem Fiyatı

TSP Genelgesi’ne Göre Fiyat Marjları

Halka Arz
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı
ve satıcı üye)
Fiyat
Gerçekleşen Nominal
Tutar (YTL)
5,4500
7.998.681
5,2865
1.214.472
5,2320
44.321.615
5,1230
13.424.808
5,0685
2.281.104
4,9050
1.484.320
Toplam
70.725.000
4,72 – 7,08 YTL

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.’NİN
İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdari
Başkanlığı
T.C. Emekli Sandığı

İşlem Öncesi
İşlem Sonrası
Tutar
Sermaye
Tutar
Sermaye
(YTL)
Payı (%)
(YTL)
Payı (%)
181.947.446
88,86 111.222.44
54,32
6
14.332.500
7,00 14.332.500
7,00

Diğer
Toplam

8.470.054
204.750.000

Ortak Unvanı

4,14
100,00

79.195.054
204.750.00
0

38,68
100,00

TARIH:13/04/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 13.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12.04.2005 tarihli açıklamasında, Şirketimizin
uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu (BB-), uzun vadeli yerel para cinsi kredi notunu (BB) ve ulusal notunu
(A+) olarak açıklamıştır.
Notların görünümü durağandır.”

TARIH:11/04/2005
HABER:

PETKM

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak gönderdiği
11.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Şirket) ikincil halka arzı kapsamında, Şirket ortaklarından T.C.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %30,04’una tekabül eden
toplam 61.500.000,-YTL nominal bedelli hisse senetleri, beher 1,00,-YTL nominal değerli (61.500.000 adet)
hisse senedi için 5,45 YTL fiyatla Toptan Satışlar Pazarı (TSP)’nda satılacaktır. Ayrıca ek satış hakkının
kullanılması durumunda halka arza konu olan tutarın % 15’ine tekabül eden 9.225.000 YTL nominal değerli
hisse senetleri de yine aynı fiyatla TSP’de satılması ön görülmektedir.
Halka arzın ön talep toplama dönemi 30 Mart-6 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kesin talep
toplama dönemi ise 13-15 Nisan 2005 tarihleri arası olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin Kesin Talep Toplama sirküleri 10 Nisan 2005 tarihinde Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde
yayınlanmıştır.
Söz konusu işlemde beher hisse bedeli 2 Mart 2005 tarihli 238 nolu TSP Kuruluş ve İşleyiş Esasları
Genelgesi’nde belirtilen yönteme uygun olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu hisse senetlerinin Borsa’da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK’nın Seri: I, No: 26 sayılı
Tebliği’nin Ek: 3 maddesi gereğince 08.04.2005 tarihinde Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası
A.Ş.’ne depo edilmiştir. Bu kapsamda TSP’de satılacak hisse senetleri satışın gerçekleştiği tarihte “Borsa’da
işlem gören” statüsüne geçmiş olacaktır.
Takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirilecektir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için T.C.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ibranamesi Başkanlığınıza daha önce bildirilmiştir.
Yatırımcılar üzerinden ibraname ifadesi bulunan Kesin Talep Formlarını imzalamak suretiyle söz konusu
ibranameyi vereceklerdir. Aracı kurum olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan
ibraname Borsa Başkanlığı’na sunulmuştur.
Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir
kayıt bulunmamaktadır.”

TARİH: 08/04/2005
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:
PETKM
Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) hisse senedinin sırası,
halka arz işlemleri ile bağlantılı olarak daha önce 30.03.2005 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edilen
Borsamız Yönetim Kurulu kararına istinaden, kesin talep toplamaya yönelik sirkülerin yayınlanmasını
müteakip 11.04.2005 tarihinde 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılacaktır. PETKM.E hisse
senedinin sırası, ilerdeki günlerde yapılacak Toptan Satışlar Pazarı’ndaki işlemi izleyen iş gününde
08.04.2005 tarihli ikinci seansta gerçekleşen işlemler sonucu oluşan baz fiyatla yeniden işleme açılacaktır.
Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.11.2004 tarih ve OFD/2568-43005 ile 1.04.2005 tarih ve
B.02.1.SPK.0.13-746/8606 sayılı yazıları çerçevesinde Şirket hisse senetleri, işlem sırasının Borsa’da kapalı
kaldığı süre içerisinde Borsa dışı işlemlere tabi olmayacaktır.

TARIH:04/04/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 04.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Osman İlter ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan
Kenan Yavuz'un, 31.03.2005 tarihinde sona eren yönetim kurulu üyeliği görevleri, Bakanlık Makamının
28.03.2005 tarih, B.02.1.ÖİB.0.14.00/160 sayılı oluru ile 31.03.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.”

TARIH: 30/03/2005
BAŞKANLIK DUYURUSU:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin (Şirket, Petkim) sermayesinin %30’una tekabül eden Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) ait 61.500.000 YTL ve ek satışa konu olabilecek 9.225.000 YTL nominal değerli
A grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin yurt içinde ve yurt dışında bulunan yatırımcılara Finans Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. (Finans Yatırım) aracılığıyla halka arz yoluyla satılması ve satışın İMKB Toptan
Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmesi kapsamında Borsa Yönetim Kurulu’nun 30.03.2005 tarihli
toplantısında;
A. İşlem esaslarına ilişkin olarak:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 24.03.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-660/8121 sayılı, ÖİB’nın
29.03.2005 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.00.01/4213 sayılı yazıları dikkate alınarak, söz konusu halka arzda,
halka arz fiyatının TSP Genelgesi’nde yer alan % 20 marj dahilinde olması gerektiği, ancak yatırımcı
talebini teşvik etmek amacıyla farklı yatırımcı gruplarına ve farklı ödeme koşullarına bağlı iskonto
uygulamaları sonucunda oluşacak fiyatların, TSP Genelgesi’nin “İşlem Fiyatı” başlıklı maddesinin A/b
bendi çerçevesinde fiyat marjları dışında oluşabilmesine,
B. Şirket hisse senetlerinin işlem sırası ile ilgili olarak:
1) Şirket hisse senetlerinin işlem sırasının ÖÝB’nin 28.03.2005 tarih ve B.02.1.ÖÝB.0.10.00.01/4169 Sayılı
yazısında yer alan talebi doğrultusunda, kesin talep toplama dönemine ilişkin halka arz sirkülerinin ilan
edildiği tarihten TSP’nda gerçekleştirilecek satışı izleyen tarihe kadar kapatılmasına,
2) Borsa’da hisse senedi işlem sırası 5 işgününden uzun süre kapatılan şirket hisse senetlerinin Borsa dışı
işlemlere tabi olmasına ilişkin 19.07.2002 tarih ve 35/1059 Sayılı toplantısında karara bağlanan Kurul
düzenlemesine aykırılık teşkil etmediğine dair Kurul’ca uygun görüş verilmesi kaydıyla Petkim hisse
senetlerinin işlem sırasının Borsa’da kapalı kaldığı süre içerisinde Borsa dışı işlemlere de tabi olmamasına,
3) Şirket hisse senetleri işlemlerinin, TSP’ndaki satışı izleyen günde, son işlem günündeki baz fiyatla
başlatılmasına,
4) Şirket hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı kaldığı sürenin 5 iş gününü aşması durumunda dahi IMKB
Endeksleri kapsamından çıkarılmasına,
C. Takas işlemleri ile ilgili olarak:
Talep toplama aşamasında yatırımcılarca doldurulacak talep formlarına ve taksitli satıştan yararlanacak
yatırımcılar ile Yapılacak sözleşmeye ibranamede bulunması gereken ifadelerin konulması ve Ayrıca aracı
kuruluş Finans Yatırım tarafından ibraname verilmesi kaydıyla TSP işleminde takasın Borsa dışında
yapılmasına ve “Borsa dışı takas” uygulaması hakkında satış öncesi yatırımcıların bilgilendirilmesi
amacıyla sirkülere Açıklama konulmasına,
D. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak:
1)Halka arza başlanmadan önce iskonto oranlarında değişiklik yapılması halinde kamuya duyurulmak
üzere Borsa Başkanlığı’na Açıklama gönderilmesine,
2) ÖÝB veya Finans Yatırım tarafından dağıtım listelerinin kesinleştiği tarihte kamuya duyurulmak üzere;
* Talep toplama sonunda belirlenecek fiyatlar,
* Her bir yatırımcı grubu bazında talep toplama sonuçları (yerli/yabancı, taksitli / iskontolu satılan
miktar ve yerli yatırımcı grupları itibariyle dağılımı),
* Halka arz edilen miktarın % 5’inden fazlasını satın alan kişiler
ile ilgili bilgilerin Borsa Başkanlığı’na gönderilmesine
karar verilmiştir.

TARIH:28/03/2005

HABER:
PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gelen
28 Mart 2005 tarih B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/4168 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.
“Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 204.750.000 YTL çıkarılmış sermayesinin %30’una tekabül eden
61.500.000 YTL nominal değerli A Grubu hamiline yazılı İdare hissesinin halka arz edilmesi ile ilgili
çalışmalara devam edilmekte olup, halka arz sürecinde Ön Talep toplama 30 Mart-06 Nisan 2005 ve Kesin
Talep toplama 13-15 Nisan 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin KİLCİ
Başkan

TARIH:25/03/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 25.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Buhar/Elektrik Üretim Ünitesinde Fuel Oil Yerine Doğalgaz Kullanımı ve 50 MW Kapasite Artırımı Yatırımı
Bilgi Notu:
Kazanlarda doğal gaz modifikasyonu ve enstrümantasyon sisteminin modernize edilmesi, 50 MW
gaztribünü- jenaratörü yatırımı kapsamında Şirketimiz Ansaldo Caldaie (İtalya) Tokar konsorsiyumu ile
53.019.325 Euro + 19.459.800 CHF (İsviçre Fr.) tutarında Buhar Üretim Ünitesi Darboğaz Giderme ile
birlikte kapasite artırım yatırımı sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırım sonunda kazanların doğalgaza geçmesi
sağlanacak ve proje sayesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilecektir.
- Çevre standartlarında iyileşme sağlanacak ve AB standardı gerçekleşecek,
- Enerji maliyetlerinde, bugünkü fiyatları baz aldığımızda % 30-40 tasarruf sağlanacak,
- Enerji üretim kapasitemiz % 30 artarak 210 MW olacaktır.
Proje gerçekleşme süresi yaklaşık 16 ay olup, ödemeler bu süre içerisinde proje gerçekleşme oranı ile
paralel olarak yapılacaktır.”

TARIH:24/03/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisse senetlerinin ikincil halka arzı hakkında, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-660-8121 sayılı yazısı ekinde verilen ön talep toplama
duyurusu ilişikte yayınlanmaktadır.
TARIH:18/03/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 18.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye artırımına gidilmeyeceğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve taahhütname.
Halka arz olunacak Şirketimiz hisse senetlerinin İMKB' da işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 8 ay
boyunca yeni hisse senetleri çıkarılmak suretiyle sermaye artırımına gidilmeyeceği yönünde istihsal edilen
yönetim kurulu kararı ve Şirketimiz tarafından belirlenen süre ile sermaye artırılmamasına ilişkin
taahhütname ekte verilmiştir.”

TARIH:18/03/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 18.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 18.03.2005 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında,
- 2004 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının görüşülerek onaylanmasına,
- 01.01.2004-31.12.2004 faaliyet dönemi 61.942.957 YTL net karla kapatılmış fakat 2003 yılına ait kalan
1.486.227.948 YTL zarar mahsubu sonrası dağıtılabilir kar çıkmamıştır. Bu nedenle temettü
dağıtılmamasına,
- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu’nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ibra
edilmelerine,
- 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri
gereğince bu ödemeleri yapma olanağı kalmadığından T.P.A.O Personeli Vakfı’na ortaklık yardımı ve
vakıf masraflarına iştirak payı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.”
Mali tabloların enflasyon düzeltmesinden oluşan geçmiş yıllar zararının, 30.12.2003 tarih ve 16535 sayılı
Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar
miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedekler, öz kaynak kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hakkında bilgi
alındığı hususunun da yer aldığı Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARIH:11/03/2005
HABER:
PETKM
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10.03.2005 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/2857 sayılı
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Petkim Halka Arzı.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 204.750.000 YTL çıkarılmış sermayesinin % 30'una tekabül eden
61.500.000 YTL nominal değerli A grubu hamiline yazılı İdare hissesinin halka arz edilmesi için 07.03.2005
tarih ve 2643 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na müracaatta bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2003 tarih ve Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin KİLCİ
Başkan

TARIH:07/03/2005
HABER:
PETKM

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 07.03.2005 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/2663 sayılı
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Petkim halka arzı.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı’na 07.03.2005 tarih ve 2643 sayılı yazı ile müracaatta bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.07.2003 tarih ve Seri: VIII No: 39 sayılı “Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar” Tebliği gereğince bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin KİLCİ
Başkan

TARIH: 17/02/2005
HABER:

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 17.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde denetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Akif Ulusoy' un denetim kurulu
üyeliği görevi, Bakanlık Makamının 04.02.2005 tarih, B.02.1.ÖİB.0.14.00/34 sayılı oluru ile sona ermiştir.”

TARIH:14/02/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 14.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
12.02.2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Dupontsa ve Petkim ortaklığı başlıklı Meliha Okur'a ait
köşe yazısındaki yorum yazara ait olup, Şirketimiz; Dupondsa ile olduğu gibi, ilgi duyan yatırımcılarla tüm
potansiyel yatırım alanları için görüşmeler yapmaktadır. Somut bir gelişme olduğunda kamuoyuna
duyurulacaktır.”

TARIH:11/02/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 11.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde boş bulunan Denetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık Makamının 04.02.2005 tarih,
B.02.1.ÖİB.0.14.00/35 sayılı oluru ile, 31.01.2006 tarihine kadar görev yapmak üzere, Mustafa Özel
atanmıştır.”

TARIH:10/02/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra
 Mali tabloların enflasyon düzeltmesinden oluşan geçmiş yıllar zararının, 30.12.2003 tarih ve 16535
sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan
zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedekler, öz kaynak kalemlerinin
enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi
hakkında bilgi verilmesi,
 T.P.A.O Personel Vakfı’na ortaklık yardımı ve vakıf masraflarına iştirak payı ödenmemesinin karara
bağlanması
konularının da görüşüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 18.03.2005 Cuma günü saat
10:30’da Aliağa, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.
Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.
TARIH:07/01/2005
HABER:
PETKM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 07.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in, 31.12.2004 tarihinde
sona eren Yönetim Kurulu Üyeliği görevi, Bakanlık Makamının 24.12.2004 tarih, B.02.1.ÖİB.0.14.00/742
sayılı oluru ile 31.12.2005 tarihine kadar uzatılmıştır.”

