BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 12 Şubat 2015
JCR Eurasia Rating,
Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ nin konsolide yapısını ve
Planlanan Tahvil İhraçlarını yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB(Trk) / Stabil’ olarak, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları’nı ve
görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil’ olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ nin konsolide yapısını ve Planlanan Tahvil İhraçları”nı ulusal ve
uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ olarak belirlemiş olup, söz konusu
nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para
Notları ‘BBB-’ olarak belirlenmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
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2008 yılında polimer plastik levha üretimine, 2.500m²’lik kapalı alanda, Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanı adı
altında başlayan Şirket, 2012 yılında ticari unvanını anonim şirkete dönüştürerek artan faaliyetlerine paralel olarak üretim alanlarını 10.000m²’ye
çıkarmıştır. Saha deneyimli işgücü ile satış ve pazarlama çalışmalarını Kayseri’de gerçekleştirmekte olup genişleyen organizasyonuyla faaliyetlerini
plastik levha endüstrisinin solid, düz levhalar kolunda sürdürmektedir. Ürettiği polimer levha ürünleriyle otomotiv, soğutma, makine parçaları ve dış
gövdesi imalat sanayisinde, hastane yatakları gibi medikal ürünler, banyo küvetleri, reklam levhaları, mobilya sektörü gibi birçok sektöre üretim
yapabilen Te-Mapol, çeşitli sektörlere yayılmış müşteri kitlesi ile pazarda önemli bir oyuncu olma avantajını yakalamıştır.
Balkanlar ve Doğu Avrupa’da daha etkin pazarlama faaliyetleri için Sırbistan’da satış temsilciliği kuran Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi
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Ticaret A.Ş., 2013 yılında halka açılmıştır. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000m alana yayılmış üretim tesisi inşaatına 2014 yılının
Eylül ayında başlayan Şirket, üretim faaliyetlerine, 2015 yılında tamamlanacak olan yeni fabrikasında devam etmeyi planlamaktadır. Temperli cam
üretimi alanında geniş bir müşteri portföyü ile hizmet veren ve yeterli know-how’a sahip olan Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin %50’sini 2014 yılı içerisinde satın alan Te-Mapol, faaliyet alanlarını çeşitlendirmiştir.
Borçlanmasının artması ile yukarı yönlü ivmelenen faiz ödemelerinin finansal giderler üzerinde oluşturduğu baskı, makro düzeyde süregelen siyasal
ve ekonomik belirsizliklerin Türk Lirasının değeri üzerinde baskı yaratarak gösterge faiz oranlarını yukarı yönlü ivmelemesi ve muhtelif sektörlerde
yarı mamül girdi olarak kullanılan endüstriyel polimer plastik levha ürünlerin petrokimyasal hammaddelerin işlenerek üretilmesi sonucu petrol
fiyatlarına bağımlı fiyat esnekliğinin satış fiyatları üzerinde volatil bir pozisyon yaratması, temel hammadde fiyatlarının döviz kurlarındaki değişimlere
duyarlı olması, firmanın içsel kaynak yaratma kapasitesi üzerinde baskı potansiyeli oluştursa da zamanında teslimat, satış öncesi ve sonrası hizmetleri,
karın dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması, gelir yaratma kapasitesinin devam eden projelerinin yanısıra ‘çizilmez high gloss üretim hattı’,
’termaform tesisi’ ve ‘yeni yönetim binası ve üretim tesisi’ gibi öngörülen yeni projeler ile desteklenmesi ve buna paralel yükselen satış gelirlerinin
firmanın nakit ve öz kaynak pozisyonuna sağlayacağı katkı, polimer plastik levha sektöründe Te-Mapol için rekabet avantajı yaratmaya devam
etmektedir. Bununla beraber, genç ve yüksek teknolojik özelliklere sahip makine parkı, kısa teslimat süreleri, esnek üretim kabiliyeti ve ürün çeşitliliği
ve muhtelif sektörlerde çok sayıda müşteriye ulaşılmasının yoğunlaşma riskini ortadan kaldırması, Te-Mapol’ ü rakiplerinden ayıran en belirgin ayırt
edici özellikleri olmuştur.
Hisselerinin bir kısmı halka açık olmakla beraber, ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan nihai gerçek kişi Tevfik Gemici ve diğer pay sahiplerinin
polimer plastik sektörü içindeki geçmişi, yatırım ve faaliyetleri, şirketin nakit sermaye artışları ile öz kaynak seyri dikkate alındığında ihtiyaç halinde
Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ye uzun vadeli likidite ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma kapasitesine sahip oldukları
kanaatine ulaşılmış olup, bu kapsamda Şirket’in Desteklenme Notu (2) olarak belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin mevcut pazar payı, öz kaynak seviyesi, büyüme
oranları, kaliteli malzeme, farklı üretim teknolojileri ve know-how‘ a haiz olması ve pek çok farklı sektörde çok sayıda müşteriye satış yapılmasının
sağladığı rekabet avantajları, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı ve ulaşmış olduğu piyasa bilinirliliği dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını
ve piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek
altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Şirket’in Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistleri Sn.
Orkun İNAN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir.
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