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VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)
Holding olarak faaliyet gösteren Şirket’in amacı
başka şirketlere iştirak etmektir. Verusa Holding’de
yönetim kurulu üyeleri aktif olarak hem holdingde
hem de iştiraklerin yönetim kurullarında yer
almaktadırlar.
Verusa Holding’in doğrudan ve dolaylı olarak iştirak
ettiği 12 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler enerji,
kimya, demir-çelik, telekomünikasyon, teknoloji ve
girişim
sermayesi
alanlarında
faaliyet
göstermektedir. Verusa Holding dahil toplam 3
şirket BİST’de işlem görmektedir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL
olarak belirlenmiştir. Holding’in sermayesi
70.000.000 TL’dir. 14.000.000 TL' lik paylar A
Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik paylar B
Grubu hamiline yazılıdır. A Grubu nama yazılı
paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel
kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır. Yönetim
Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya
gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Genel
Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir
pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay
için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

31 Mart 2017 itibariyle tam konsolidasyona dahil
edilen bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir.
Şirketin İsmi
Ata Elektrik Enerjisi Toptan
Satış A.Ş.
Verusaturk Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Standard Enerji Üretim A.Ş.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
İklimya Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyet Alanı
Elektrik Enerjisi
Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı
Maden – Enerji
Üretimi
Enerji Üretimi
Enerji Üretimi

VERUS GRAFİK

05.06.2017 tarihi itibari ile Verusa Holding'te %5
veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek
ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Pay Sahipleri
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Ata Elektrik, EPDK’dan almış olduğu Toptan Satış
Lisansı ile serbest piyasada elektrik alım satımı ile
iştigal etmektedir. Türkiye’deki diğer üretici ve ticari
firmalardan ve/veya elektrik havuz sisteminden
almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere satmak
suretiyle toptan elektrik ticareti alanında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Verusaturk, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
kurulmuş ve faaliyet gösteren girişim sermayesi
yatırım ortaklığıdır. Verusaturk GSYO A.Ş.’nin
kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL’dir. 31 Mart
2017 tarihi itibarıyla Şirket’in ödenmiş sermayesi
52.000.000 TL olup, Verusa Holding A.Ş. şirkette
hakim ortak konumundadır.

Standard Enerji, 2014 yılında kurulmuş olup,
maden-enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. 20
Mayıs 2015 tarihi itibarıyla, Grup %50 iştirak
oranına sahip olduğu Standard Enerji Üretim A.Ş.
üzerindeki payını %100’e çıkarmıştır.
Pamukova Elektrik, 2015 yılında kurulmuş olup,
enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. 31 Mart
2017 tarihi itibarıyla, Verusaturk tarafından %51,
Verusa Holding tarafından %49 iştirak oranına sahip
olunan şirketin efektif iştirak oranı %85,76’dır.
Grup’un bağlı ortaklığı olan Pamukova Elektrik
Üretim A.Ş., ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji
üretimi alanında faaliyet gösteren Enda Enerji
Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin nakit
artırım yoluyla 234.000.000,00-TL'ye çıkarılması
sürecine katılarak 45.630.000 pay adedine ve
ödenmiş sermayesinde %19,50 pay oranına
ulaşmıştır. Verusa Holding’ in Enda Enerji Holding
A.Ş.’de doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak %19,50
olmak üzere toplamda %26,82 oranında ortaklığı
bulunmaktadır.
İklimya Elektrik, 26 Ekim 2015 tarihinde Grup’un
bağlı ortaklığı olan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından %94,41’i satın alınan şirketin, 22 Ekim
2015 tarihinde %5,59’luk payı Grup’un bağlı
ortaklıklarından Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış
A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Grup’un şirket
üzerinde efektif iştirak oranı %84,80’dir.
Bilanço kalemlerine baktığımızda yılın ilk
çeyreğinde Şirketin toplam varlıkları 303 Mn TL ile
2016 yılsonuna paralel seviyededir. Bunun 253 Mn
TL’ si dönen varlıklardan oluşmaktadır. Dönen
varlıklar içerisinde ise finansal yatırımlar 212 Mn
TL’ lik paya sahiptir. Kaynaklar tarafında ise Kısa
vadeli yükümlülükler ilk çeyrekte 43,4 Mn TL ile
2016 yılsonuna paralel gerçekleşmiştir. Bunun 18
Mn TL’ sini finansal yükümlülükler oluşturmaktadır.
Uzun vadeli yükümlülükler ise 20,3 Mn TL olup,
bunun 16 Mn TL’ si finansal borçlanmadan
kaynaklanmaktadır. Holdingin öz kaynakları ise 239
Mn TL seviyesindedir.

Gelir Tablosu tarafında ise; yılın ilk çeyreğinde
gelirler 13,5 Mn TL ile geçen yılın aynı dönemine
göre yaklaşık %50 oranında gerilemiştir.
Maliyetlerdeki gerileme ise daha sınırlı kalmış ve
bunun sonucunda Şirket ilk çeyrekte brüt kar
kaleminde negatif sonuç açıklamıştır. Şirket bu
dönemde genel yönetim giderlerini ve pazarlama
giderlerini kontrol etmeyi başarsa da, finansal
yatırım değerleme karı kalemi geçen yıl yaptığı
katkıyı bu yıl yapamamış ve Şirket ilk çeyrekte net
dönem kar/zarar kaleminde de 410 Bin TL zarar
açıklamıştır. Şirketin faaliyet alanı gereği karlılıkta
dalgalanmalar yaşanmasını olağan karşılıyoruz.
Holding’in yatırım yaptığı şirketlerden Kafein’ in
Yönetim Kurulu 03.05.2016 tarihinde halka açılma
konusundaki kararı almıştır. Halka açılma sürecinin
2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Yine Holding’in yatırım yaptığı diğer bir şirket olan
Smartiks Yazılım’ ın Yönetim Kurulu 24.04.2017
tarihli toplantısında; "Şirket'in Halka açılmasına,
halka açılmaya ilişkin koşulların süreç içerisinde
belirlenmesine, bu kapsamda gerekli işlemlere
başlanmasına ve ilk aşamada esas sözleşme
değişikliği ve Kayıtlı Sermaye sistemine geçiş için
ön onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvurulmasına" karar vermiştir.
Bu arzlar Şirketin varlık yapısını daha dinamik hale
getirerek bilançoya ve karlılığa pozitif katkı
yapabilir. Sonuç olarak Holding payları için endekse
paralel getiri öngörüyoruz.
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UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti
SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen
hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

