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Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2019 

Sorular&Cevaplar 

 

06.05.2019 tarihli Olağan Genel kurul Toplantısı esnasında Toplantı Başkanlığı’na iletilen sorular ve bu sorulara verilen 

cevaplar II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Md. 1.3.5 gereğince  toplu olarak aşağıda 

sunulmaktadır.  

1) Hisse değerinin düşmesi, net zararın sebebi, Şirket’in borçluluğu ve yöneticilerin bununla ilgili aldığı 

önlemler, borçların kapatılması ve şirketin kârlılığının artması için yapılanlar sorulmuştur. 

 

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (“Şirket”) satışlar ve FAVÖK olarak 2018 yılında önemli büyüme kaydederken, 

ağırlıklı olarak yabancı para bazında taşığımız finansal borca istinaden oluşan kur farkı ve finansman giderleri 

neticesinde 2018 sonu itibariyle net zarar açıklamış bulunmaktadır. Şirket üst yönetiminin gündeminin en üst 

sıralarında yer alan finansal yönetim hususunda 2019 yılı için önceliklerimiz şu sekilde sıralanmaktadır; Kârlılık ve 

verimliliğin arttırılması, sıkı bilanço yönetimi, proaktif risk yönetimi, serbest nakit akımı yaratma kapasitesinin 

arttırılması ve borçların azaltılması. 

 

2) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar ile ilgili açıklama talep edilmiş; bağışların büyük bölümünün 

Anadolu Sağlık ve Eğitim Vakfı’na yapılması nedeniyle hissedarlar için Anadolu Sağlık Merkezi’nde bir indirimden 

faydalanma fırsatı olabilir mi diye sorulmuştur.  

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı’nın ilgili ekinde yer alan listede de görüldüğü üzere konsolide bağışların büyük 

kısmı Anadolu Sağlık ve Eğitim Vakfı’na yapılmıştır. Solo bazda bağışımız sadece 21.349 TL olup; bağlı ortaklıklarımız, 

Esas Sözleşmeleri çerçevesinde bağış yapmaktadırlar.  

Öte yandan, soruya istinaden, Anadolu Sağlık Merkezi’nde indirim gibi bir uygulamanın bulunmadığı söylenmiştir. 

Anadolu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın sağlık sektörü yanısıra eğitim alanında önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bu 

projelerin detayları Faaliyet Raporu’nun  ilgili bölümünde yer almaktadır.  

 

3) Çelik Motor’da araç filosunun azaltılması ve borçların düşürülmesi ile ilgili soru sorulmuştur. 

 

Çelik Motor’da filo büyüklüğü optimize edilmeye ve borçluluğun azaltılması için sıkı finansal yönetim tedbirleri 

uygulanmaya devam edilmektedir.  

 

4) Savunma sanayi sektörüne ilişkin markanın Şirket adına tescil edilmiş olmasının sebebi sorulmuştur.  

 

Savunma sanayinde yapılacak projelerde yerli marka ile çalışmanın özellikle tercih ediliyor olması sebebiyle 

“Anadolu Savunma” markası Şirketimize devredilmiştir.  

 

5) 2019 yılı için kâr/zarar beklentisi sorulmuştur. 

Şirketimiz geleceğe yönelik beklentilerini açıklamamakla birlikte, portföyümüzün büyük kısmını oluşturan şirketlerin 

2019 yılı için değerlendirmelerini kamuya açıkladıkları ve bu beklentilerin değerlendirilmesi gerektiği iletilmiştir.  


