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FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu
1- Amaç

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
(“Sekuro Plastik” veya “Şirket”) için hazırlanmış ve 26.09.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan
edilmiş olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nun değerlendirmesi niteliğindedir.
Bu Rapor; Sekuro Plastik’in halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması
yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı kabul edilmiş olup, finansal
ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.
2- Halka Arz Bilgileri
Talep Toplama Tarihleri
Halka Arz Fiyatı
Halka Arz Yöntemi

1-2 Ekim 2013
2,69 TL
Borsa’da Satış

Halka Arz Aracılığının Türü

Bakiyeyi Yüklenim

Halka Arz Öncesi Sermaye

10.885.000 TL

Halka Arz Edilen Miktar
-Sermaye Artırımı
-Ortak Satışı
Halka Arz Sonrası Sermaye
Halka Açıklık Oranı

3.000.000 TL
3.000.000 TL
13.885.000 TL
21,60%

Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri

29.280.650 TL

Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri

37.350.650 TL

Halka Arz Büyüklüğü

8.070.000 TL

Öngörülen Net Halka Arz Geliri

7.692.716 TL

Satmama ve Dolaşımdaki Pay Miktarını
Artırmama Taahhütleri
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

Şirket ve mevcut tüm hissedarları için 1 (bir) yıl
Yoktur

3- Şirket Hakkında
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 1998 yılında balonlu ambalaj PE film üretimiyle faaliyetlerine başlamıştır.
Şirket’in faaliyetleri, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 3.000 m² kapalı alanda devam etmektedir.
Plastik ambalaj sektöründe koruyucu ambalaj tabir edilen kırılmaya, çizilmeye ve dış faktörlere karşı endüstriyel
ürünlerin ambalajında kullanılan ürünlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır. Bu ürünler rulo halinde film
ve/veya konfeksiyon edilmiş halde üretilebilmektedir.
2010 yılında gıda ambalajlarında kullanılan PE laminasyon filmi üretimine başlanarak, PE laminasyon filmi satış
ve pazarlanması amacıyla %99,8 oranında iştirak edilen Polifilm AŞ. kurulmuştur. Polifilm A.Ş., 2010 yılında
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 72,501 m² büyüklüğünde sanayi arsası satın almış ve 2013 yılında 5,336
m² kapalı alan fabrika inşaatına başlamıştır.
Sekuro Plastik, 2012 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan destekle, tesis kapasitesini 60
kg/saat’ten 180 kg/saat’e çıkarmış ve geri dönüşüm tesisini %300 oranında büyütmüştür.

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
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Şirketin halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı

Halka Arz Öncesi

Halka Arz Sonrası

(TL)

(%)

(TL)

(%)

Murat Hakan ÇİL

6.996.500

64,00

5.866.500

44,83

Cevdet ERÇİL

3.809.750

35,00

3.809.750

29,12

108.750

1,00

108.750

0,83

-

10,00

3.000.000

21,61

10.885.000

100,00

13.885.000

100,00

Şenel ÇİL
Halka Açık Kısım
TOPLAM

Üretim ve Satışlar
Şirket’in ambalaj malzemesi ve laminasyon film üretim ve satışlarına ilişkin rakamlara aşağıda yer verilmiştir.
Miktar (Ton)
Ambalaj Malzemesi
Laminasyon Film

2010

2011

2012

Üretim

Satışlar

Üretim

Satışlar

Üretim

Satışlar

6.064

6.137

6.450

5.444

5.282

5.307

450

405

1.788

1.509

1.982

1.997

Şirketin 2012 yılındaki ambalaj malzemesi üretimi 2011 yılına göre %18,1 oranında azalarak 5.282 ton olarak
gerçekleşirken, satışlar da buna bağlı olarak %2,5 oranında azalmıştır.
Şirketin 2010 yılında üretimine başladığı laminasyon film ürün gamında ise 2012 yılında 2011 yılına göre üretim
ve satışlar sırasıyla %10,9 ve %32,3 oranında artış göstermiştir.

Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı
Halka arz ile elde edilecek kaynağın hali hazırdaki makine ve ekipmanların iyileştirilmesinde,
modernizasyonunda, gıda ambalajında kullanılan özellikli ürünlerin kapasite artışını sağlayacak yeni
yatırımlarda ve Bozüyük’te inşaatına kısmen başlanmış olan yeni fabrika inşaatının tamamlanmasında
kullanılması öngörülmektedir. Şirket, yatırım programındaki projeler için yaklaşık olarak 6,5 milyon ABD Doları
tutarında yatırım yapmayı planlamaktadır.
Bu çerçevede halka arzdan gelecek kaynağın takriben %35’i kısa vadeli kredilerin kapatılmasında, %25’i yeni
fabrika yatırımı ve taşınma işlemlerini karşılamada ve kalan %40’ı ise yapılacak yatırımlarla birlikte oluşacak
kapasite artışının finansmanında kullanılacaktır.

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
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Özet Mali Tablolar
01.0131.12.2010

BİLANÇOLAR (TL)

01.0131.12.2011

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

10.459.202
35.697
4.512.152
5.732.220
6.413.176
6.319.820
16.872.378

10.323.642
32.057
5.288.168
4.921.280
6.671.911
6.468.381
16.995.553

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Ana Ortaklık Payları
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR

4.947.642
1.298.301
1.533.282
4.593.821
4.344.656
7.330.915
7.330.915
5.000.000
-1.481.648
-278.130
-278.130
16.872.378

3.912.984
2.004.378
1.136.080
5.979.517
5.823.466
7.103.052
7.103.052
5.000.000
-1.758.749
-227.862
-227.862

GELİR TABLOLARI (TL)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
(Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
FAALİYET KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler
Vergi (Gideri) / Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI/ZARARI
- Ana Ortaklık Payları
- Azınlık Payları

01.0131.12.2012

12.103.993
235.674
6.460.725
5.250.008
8.878.986
8.455.096
20.982.979

7.308.080
5.666.884
1.248.899
2.336.559
1.855.195
11.338.340
11.333.039
10.885.000
-1.030.527
733.977
733.750
228
16.995.553 20.982.979

01.0130.06.2013

14.526.546
659.809
7.512.799
5.754.023
9.413.620
9.010.626
23.940.166

9.233.052
5.904.003
2.902.575
3.174.593
2.674.569
11.532.521
11.526.816
10.885.000
-324.113
192.188
191.784
404
23.940.166

01.0131.12.2010

01.0131.12.2011

01.0131.12.2012

01.0130.06.2012

01.0130.06.2013

15.926.565
-14.687.979

26.381.212
-23.138.493

26.098.549
-3.118.845

13.305.952
-12.153.538

13.379.011
-11.315.311

1.238.586

3.242.719

22.979.704

1.152.414

2.063.700

1.238.586
5.378

3.242.719
1.772.429

22.979.704
1.532.553

1.152.414
575.336

2.063.700
1.290.516

-345.304

-280.060

951.598

318.220

387.140

67.174

52.198

-217.621

-15.695

-194.952

-278.130
-278.130
-

-227.862
-227.862
-

733.977
733.750
228

302.525
302.525
-

192.188
191.784
404

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
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4- Fiyat Tespit Raporu Hakkındaki Genel Tespitlerimiz
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 10.09.2013 tarihli fiyat tespit raporuna göre;


Sekuro Plastik’in 1 – 2 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacak halka arzında, halka arz fiyatı 2,69 TL olarak
belirlenmiştir. Halka arz fiyatının tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (“İNA”) ve Çarpan Analizi
yöntemleri kullanılmıştır. Her iki yöntemden elde edilen sonuçlar %50 - %50 eşit ağırlıklandırılmış olup,
hesaplanan 36.557.960 TL’lik şirket değerine %20 halka arz iskontosu uygulanarak halka arz öncesi
şirket değeri 29.246.368 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin halka arz öncesi çıkarılmış sermayesi
10.885.000 TL olup, halka arz fiyatı da bu doğrultuda 2,69 TL olarak tespit edilmiştir.



Çarpan Analizi yöntemine göre yapılan değerleme çalışmasında Borsa İstanbul bünyesinde yer alan
Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (“GİP”) işlem gören şirketlerin 21.08.2013 tarihli Fiyat Kazanç (“F/K”),
Piyasa Değeri / Defter Değeri (“PD/DD”) ve Firma Değeri / Satışlar (“FD/Satışlar”) çarpanları kullanılmış
olup, F/K, PD/DD ve FD/Satışlar çarpanları sırasıyla %40 - %40 – %20 oranında ağırlıklandırılmıştır. Bu
doğrultuda Sekuro Plastik’in Çarpan Analizine göre değeri 32.889.145 TL olarak hesaplanmıştır.



İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine göre projeksiyon dönemi 10 yıl olarak dikkate alınmıştır.
2013 – 2022 yılları kapsayan projeksiyon döneminde 2012 yılında satış gelirlerinde %1’lik azalma
olmasına karşılık, kapasite artırımı ve üretim hattına eklenecek yeni ürün segmentleri ile birlikte 2013
yılında %10, 2014 yılında %30, 2015 yılında %45, 2016 yılında %40 ve 2017 yılında %21 oranında artış
göstereceği, 2017 yılından sonra ise %3 ile sabit oranda artacağı ön görülmüştür. Bu doğrultuda 2012
yılında satış gelirleri 26,1 milyon TL olan şirketin projeksiyon döneminin sonu olan 2022 yılında 106,3
milyon TL’lik satış gelirlerine ulaşması hedeflenmiştir.



İNA analizinde Şirketin brüt kar marjının 2012 yılındaki %11,4 seviyesinden kademeli olarak %15’e
yükselmesi planlanmıştır. 2012 yılında %8,2 olan FVAÖK marjının 2013 yılında %8,8’e yükseldikten
sonra 2017 yılına kadar süregelen azalışla %7’ye kadar gerileyeceği, takip eden yıllarda ise %10’a
yükseleceği projekte edilmiştir.



Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (“AOSM”) hesaplanmasında risksiz faiz oranı olarak gösterge
tahvilin 29 Ağustos 2013 tarihine kadarki 1 yıllık ortalama oranı olan %6,73 dikkate alınmıştır. Kısa
vadeli borçlanma faizi %10,65 - %14,25 aralığında değişen Şirket için vergi sonra borçlanma maliyeti
%10,58, risk primi %6,5, beta ise %1 olarak alınmıştır. Özkaynak ağırlığını %53,99, borç ağırlığının
%46,01 olduğu Şirket için bu veriler doğrultusunda nakit akımlarının indirgenmesinde AOSM %11,61
olarak hesaplanmıştır. Uç değer hesaplamasında ise büyüme oranı %3 olarak belirlenmiştir.



Özet olarak bahsedilen İNA varsayımları doğrultusunda Sekuro Plastik için İNA yöntemine göre halka
arz öncesi özsermaye değeri 40.226.775 TL olarak hesaplanmıştır.

5- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Değerleme Yöntemlerine İlişkin Görüşlerimiz


Çarpan Analizi yöntemine göre yapılan değerleme çalışmasında GİP’te işlem gören şirketlerin F/K
çarpanı 30,63, PD/DD çarpanı 2,22 ve FD/Satışlar çarpanı 2,98 olarak dikkate alınırken, söz konusu
çarpanlar BİST – 100 endeksi ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu sebepten ötürü Çarpan
Analizine göre hesaplanan Şirket değeri yüksek değerlerde çıkabilmektedir. Bununla birlikte F/K, PD/DD
ve FD/Satışlar çarpanlarının sırasıyla %40 - %40 – %20 oranında ağırlıklandırıldığı hesaplamada
FD/Satışlar çarpanlarına göre elde edilen 77.773.676 TL’lik nispeten %20 ile düşük bir oranda dikkate
alınsa da uç değer olması sebebiyle hesaplamaya katılmamasının daha uygun olacağını
düşünmekteyiz.
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İNA’da projeksiyon dönemi 10 yıl olarak dikkate alınırken, 2017 yılından itibaren satış gelirlerinin %3
artırıldığı görülmektedir. Uç büyüme oranın da %3 olarak alınması sebebiyle projeksiyon döneminin 5
yıl olarak dikkate alınmasının daha uygun olabileceği kanaatindeyiz.



2012 yılında satış gelirlerinde %1’lik azalma olmasına karşılık, kapasite artırımı ve üretim hattına
eklenecek yeni ürün segmentleri ile birlikte Şirketin satış gelirlerinde 2017 yılına kadar yüksek oranlı
artışlar dikkate alınmıştır. Yatırım ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerine karşılık hammadde ve satış
fiyatlarında değişkenlik ile pazar koşullarında görülen değişimler nedeniyle satış gelirlerindeki artış
oranlarında daha muhafazakar yaklaşım sergilenmesinin uygun olabileceğini düşünüyoruz.



Brüt kar ve FVAÖK kar marjlarında kademeli olarak artışlar ön görülmüş olup, yeni ürün segmenti ile
fiyat dalgalanmaları sebebiyle kar marjları varsayımında daha muhafazakar olunmasının uygun
olabileceğini düşünüyoruz.



Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (“AOSM”) hesaplanmasında risksiz faiz oranı %6,73 olarak
dikkate alınmıştır. Hem gösterge tahvil hem de 10 yıllık tahvil faizlerinin şu anki seviyeleri dikkate
alındığında dikkate alınan faiz oranı düşük kalmasına karşılık, firma risk priminin %6,5 ile nispeten
yüksek alınması sebebiyle AOSM’nin %11,61 olarak kullanılmasının makul olduğunu düşünüyoruz.



Son 3 yıldır yapılan halka arzlarda uygulanan ortalama %20’lik halka arz iskontosunun makul olduğunu
düşünüyoruz.

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
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