EGE ENDÜSTRİ

YATIRIMCI SUNUMU

Şirket Profili
Şubat 2019

Bir bakışta Ege Endüstri

Ciro [1]

Brüt Kar [1]

177
TL mn
(%41,6 marj)

182
TL mn
(%42,7 marj)

426
TL mn

Satılan ürün adedi
[4]

294
bin adet

Çalışan sayısı [3]

En büyük 10
müşteri ile çalışma
süresi

ortalama
17
yıl
[1] Son On İki Ay 2018, 30.06.2018 (1H18) tarihi itibariyle
[2] FAVÖK: faiz, vergi, amortisman öncesi kar şeklinde hesaplanmıştır
[3] 31.12.2018 tarihi itibariyle
[4] 2018 yılı toplam satış hacmi

FAVÖK [1] [2]

> 600
çalışan

Ürün kategorileri
İlave Dingil

Diferansiyel Kovanı

%88

%82

%6

%8

Körük Taşıyıcı

Komple Dingil

%0,3

%2

%

Hacim payı (2018)

%6

%

[1] 2018 yılı operasyonel veriler üzerinden hesaplanmış kırılımdır
[2] Satışların yaklaşık %4’ü hurda satışları gibi “diğer satış”’lar olarak adlandırılan gelir kalemlerinden oluşmaktadır

Ciro Payı (2018T) [1] [2]

%4

Satışların kırılımı
Satışların coğrafi kırılımı (2018T) [1]

Satışların müşteri tipine göre kırılımı (2018T) [1]

%1

%5

%3

%28

%25

NAFTA [2]

Global
OEM[3]’ler

Avrupa

Global dingil
üreticileri

Türkiye
%70

Güney
Amerika

[1] 2018 yılı satış adetleri üzerinden yapılan kırılımdır
[2] NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
[3] OEM: Original Equipment Manufacturer “orijinal ekipman üreticisi” anlamında kullanılmıştır

%69

Lokal
OEM[3]’ler

Global “Class 8”[1] araçlar için diferansiyel kovanı ve ilave dingil üretim
pazarında tahmini pazar payı[2]
Global “Class 8”[1] diferansiyel kovanı ve ilave dingil pazarında rekabet haritası ve Ege Endüstri’nin yeri (2017)

NAFTA
Toplam tahmini
üretim

551
bin
adet

Ege Endüstri
Pazar Payı

%26

Avrupa
Toplam tahmini
üretim
Ege Endüstri
Pazar Payı

505
bin
adet
%11

Güney Amerika
Toplam tahmini
üretim
Ege Endüstri
Pazar Payı

[1] Class 8 araçlar ağırlığı 16 bin ton / 32 bin Pound’dan fazla olan araçlar olarak adlandırılmaktadır
[2] Yönetim tahminleridir
[3] NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması

49 bin
adet

%4

Güçlü müşteri portföyü ile uzun yıllara dayalı ilişkiler
Seçilmiş müşteri portföyü

294 bin adet

%66

Global
OEM[1]’ler
Global dingil
üreticileri
Lokal
OEM[1]’ler
%32

%1
2018E

Hacim kırılımı
(2018)

• En büyük 10 müşteri ile ortalamada 17 yıllık çalışma süresi
• Güçlü müşteriler ile uzun vadeli ilişkiler gelecek satış görünürlüğü
sağlamaktadır:
• 2021’e kadar üretilmesi planlanan toplam adetlerin
%65’inin mevcut sözleşmelerden gelmesi beklenmektedir

[1] OEM: Original Equipment Manufacturer “orijinal ekipman üreticisi” anlamında kullanılmıştır

Bu sunum, gelecekteki belirli olaylar karşısında şirket yönetiminin görüşünü yansıtan
ifadeler içermektedir. Bu ifadelerdeki beklentiler makul kabul edilmesine rağmen fiili
sonuçlarda farklılık yaratabilen varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler. Bu
sunumun kullanılmasından doğabilecek herhangi bir zarardan Şirketimiz,
yöneticileri, çalışanları ve başka bir üçüncü şahıs sorumlu tutulamaz.

