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Konu: Astor Enerji Anonim Şirketi paylarının Türkiye'de planlanan halka arzı ile ilgili olarak 

hazırlanan İzahname ‘de yararlanılan kaynak rapor hakkında 

Astor Enerji Anonim Şirketi  ("Şirket') paylarının Türkiye'de planlanan halka arzı ile ilgili olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") incelemesine sunulan izahnamede ("İzahname"), Şirket 

tarafından faaliyet gösterilen “yüksek ve orta gerilim transformatör ve anahtarlama ” sektörü ve 

Şirketin bu pazardaki konumu hakkında bilgi ve faaliyetlerine etki eden faktörlere ilişkin bilgi 

vermek amacıyla, BKP Uygulamalı Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. (BKP Reserch& Consulting) 

tarafından hazırlan “An Overview of Turkish Trasnformer and and Swithcgear Market 2022” 

raporunda (“Rapor”) yer alan bilgilerden yararlanılmıştır. 

Benzer şekilde hazırladığımız ve doğrudan yada pazarlama kanalları aracılığıyla satışa 

sunduğumuz / sattığımız tüm raporlarda olduğu gibi söz konusu Rapor bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır ve Rapor içinde de belirtildiği gibi kapsamı eksiksiz olmayabilir  ve /veya potansiyel 

bir yatırımcının / borç verenin sektörde faaliyet gösteren bir şirkete yatırım yapıp yapmayacağına 

/ borç verip vermeyeceğine / sektöre  doğrudan yatırım yaparak girip girmeyeceğine  karar 

verirken ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri içermeyebilir. Rapor’ da yer alan bilgiler,  pazar 

büyüklüğü, oyuncuların durumu gibi, farklı bilgi kaynaklarına ve/veya bu Raporun hazırlandığı 

tarihte sektör ile ilgili kişilerle yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlanmakla beraber söz konusu 

kaynakların doğruluğunu teyit edecek ayrı bir çalışma yapılmadığını belirtiriz. Ayrıca, 

Raporumuzda, kullanılan metodoloji ve varsayımların sonucu olarak analiz, tahmin, ileriye 

yönelik pazar büyüklüğü ya da sektördeki oyuncuların durumu gibi, ve çeşitli öngörüler yer 

almakta olup bunlar zaman içerisindeki makroekonomik gelişmeler ve kamu otoritelerinin karar 

ve uygulamalarına bağlı olarak ileride farklılık gösterebilirler ve bu farklıklar önemli boyutlara 

ulaşabilir. Bu doğrultuda Rapor’ da belirtilen analiz, öngörü ve tahminlerin bağımsız ve objektif 

esaslar dahilinde makul bir özen gösterilerek yapıldığını kabul etmekle beraber hiçbir veri, analiz,  
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tahmin ve öngörü ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk ve yükümlülük kabul 

etmemekte ve her koşulda kişi ve kurumların kendi pazar analiz ve değerlendirmelerini 

yapmalarını tavsiye etmekteyiz.  

Bu çerçevede, Şirket paylarının halka arzı amacıyla hazırlanan İzahname ‘de kaynak gösterilmek 

suretiyle yararlanılan bilgilerin kullanılmasına onay verdiğimizi, kaynak olarak kullanılan Rapor' da yer 

alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin 

anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş 

olduğunu beyan ederiz. 

Deniz Kabaağaç 

Yönetici Ortak 
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