ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı / Ortaklığın Adı
Adresi
Telefon / Fax

: Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
: Ömerbey Mah.Bursa Asfaltı Cad.No: 51
Mudanya, Bursa
: (0224) 270 30 00 / (0224) 270 30 24

24.12.2018

Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL
Konu : Lisans ve Hizmet Sözleşmeleri Hakkında

26.07.2018 tarihinde yapılan açıklamada, Prysmian Group merkez yönetimi tarafından; Prysmian
Türkiye Ar-Ge merkezi faaliyetleri çerçevesinde taahhüt edilen 3 yıllık hedeflere ulaşılması şartıyla,
%2 olan lisans oranının, (01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) %1,25 olarak revize
edilmesine karar verildiği, menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştu.
2018 Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan yüksek volatilite ile başlayan olumsuz
makroekonomik gelişmeler akabinde, USD/TL parite artışı 2018 yılı başına göre %82, piyasa yıllık faiz
oranları %40 ve yıllık forward sözleşme maliyetleri %35-37 seviyelerine yükselmiştir. Dolayısıyla,
ağırlıklı olarak döviz bazlı hammadde ve operasyonel giderleri olan Şirketimizin finansal yükleri
artarak, sermaye ihtiyacı oluşmuştur.
Bu sebepten ötürü; Prysmian Group şirketlerinden lisans sahibi Prysmian S.p.A. ve hizmet sağlayıcısı
Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ile; Şirketimizin operasyonel ve finansman maliyetlerinin minimum
düzeyde tutulması adına birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde; her iki şirket de, iştiraki olan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri
A.Ş.'yi desteklemek adına;
TCMB "1 hafta repo" faizini, bahse konu makroekonomik gelişmeler bakımından objektif bir veri
olarak kabul etmeye karar vermiş ve bu doğrultuda ilgili Lisans Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Bilgi
İşlem (IT) Hizmetleri Sözleşmesi ve SAP Konsolidasyon Programı Kullanım Bedeli Sözleşmesi
bakımından (kısaca "Sözleşmeler"), aşağıda detayları verildiği üzere ve yalnızca 2018 ve 2019
yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmiştir. Şöyle ki;

§ 2018 yılı için; TCMB "1hafta repo" faizinin yıllık ortalamasının %15 veya %15'in üzerinde olması
koşuluyla, Sözleşmelerden kaynaklı tüm alacak haklarından feragat edecektir.
§ 2019 yılı için ise; her bir 3 aylık dönem (çeyrek) sonunda, biten döneme ait TCMB"1 hafta repo"
faizinin çeyrek bazlı ortalaması alınacak; ortalamanın %15 veya %15'in üzerinde olması halinde, ilgili
döneme ait Sözleşmelerden kaynaklı tüm alacak haklarından feragat edecektir.
TCMB "1hafta repo" faizinin yılsonuna kadar benzer seyretmesi durumunda; ilgili feragatlerin,
Şirketimizin en son açıkladığı 30 Eylül 2018 mali sonuçları dikkate alındığında; 9 aylık vergi öncesi
net kar üzerinde 21.289.335 TL'lik olumlu etkisi olacağı hesaplanmaktadır. Son çeyrek bakımından
da olumlu bir etki beklenmektedir.
1 Ocak 2020'den itibaren Sözleşmeler revizyon öncesindeki şartlarla devam edecek olup, 2018 ve
2019 yılı için belirli şartlarla öngörülen feragatler Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bakımından
kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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