KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Özet Bilgi
Bağlı ortaklığımızla ilgili haberler hk.

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve aşağıda detaylarına yer verilen haberler sebebiyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar
Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesine istinaden yapılan açıklamadır:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin yürüttüğü Konya Ilgın termik santral projesine
ilişkin kömür ruhsat sahası içinde yer alan 3 adet höyüğün 1. derece arkeolojik sit alanından 3. derece arkeolojik sit alanı
olarak tesciline ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/10/2014 tarihli ve 354
sayılı kararının iptali için Ekoloji Kolektifi Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açmış olup, 01.02.2019
tarihinde Konya 2. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu tescil işlemlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Davalara ilişkin istinaf süreci devam ettiğinden henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.
Söz konusu dava süreçleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde teknik ve hukuki ekiplerimizden alınan
bilgiler çerçevesinde değerlendirilmiş olup, ilgili davaların bağlı ortaklığımızın yürüttüğü santral projesini söz konusu
höyüklerin bulundukları yerler ve projedeki kapladıkları saha ve sınırları bakımından etkilemeyeceği ve dolayısıyla bağlı
ortaklığımızın faaliyetlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı değerlendirildiğinden sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Konya 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan bu kararlar neticesinde bağlı ortaklığımızın yürüttüğü Konya Ilgın Termik
Santral projesine ilişkin kömür sahasından kömür üretimi yapılamayacağı yönünde son dönemde bazı basın ve yayın
organlarında haberler yer alması üzerine, yatırımcılarımızın spekülatif bazı durumlarla karşılaşmalarını ve zarara
uğramalarını önlemek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda söz konusu haberlere ilişkin Şirketimizce
açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Öncelikle, dava konusu 3 adet höyükten 2 tanesi Konya Ilgın santral projesine ilişkin kömür rezervi sınırının dışında
kalmaktadır. 1 höyük ise kömür rezerv sınırının içinde kalmakla birlikte, höyüğün kapladığı alanın kömür rezerv sınırına
yakın bir konumda olması nedeniyle santrali besleyecek kömür üretim faaliyetini olumsuz etkilemesi
öngörülmemektedir. Bu nedenlerle, devam eden dava sürecinde alınan mahkeme kararları nedeniyle santral projesine
ilişkin kömür sahasından kömür üretimi yapılamayacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, teknik
ekiplerimizce mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirme neticesinde ilgili höyüklerin Şirketimizin bağlı ortaklığı
tarafından planlanan santral yapımı ile kömür üretim çalışmalarını ve/veya sahadaki mevcut kömür rezervlerini

etkilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kömür üretimi için yapılacak kazı ve faaliyetler için gerekli tüm izinler Şirketimizin
bağlı ortaklığı tarafından alınmıştır. Bütün bunlara rağmen devam eden davanın bağlı ortaklığımız aleyhine herhangi bir
sonuç yaratmaması için davalı Bakanlık yanında davaya müdahil olunmuştur.
Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

