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Sanayi & Ticaret
Mükemmeliyetçi yaklaşımla sektörde çıtayı yükseltir…

• 1998 yılında Carrier ile ortak olarak kuruldu (her 

ortak - %42)

• Ana iş kolları kapsamında ısıtma, soğutma, 

havalandırma ve su basınç sistemleri 

bulunmaktadır

• Türkiye'de 261 bayi ve 287 satış sonrası hizmet 

merkezi ile geniş ve kuvvetli satış ve servis ağı

• Satış gelirinin %50’si yurtiçinde üretilen ürünlerden 

kaynaklanmaktadır

• Satışların %55’i bayi satışlarından gerçekleşmekte 

ve bayi ağı verimli kullanılmaktadır

• 51’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmekte 

olup, yurtdışı satışlar toplam cironun %22’sini 

oluşturmaktadır

• İstikrarlı bir gelir yaratımı 
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Satış Geliri (TL mn)* Faaliyet Karı (TL mn)*

FAVÖK (TL mn)* Net Kar (TL mn)*
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9A 2020 itibarıyla net nakit seviyesi 40 milyon TL

6%
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Feragat

Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler 

içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen 

sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Alarko Carrier’ın kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin 

edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa katılımcılarının 

davranışları, edinilen işleri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltmalarını veya verimlilik artışlarını 

gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. 

Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe yönelik ifadelere gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda 

uyarılmaktadırlar. Alarko Carrier bu sunum tarihinden sonra meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda 

yer alan geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir 

taahhüt altına girmemektedir.

Bu sunum sadece bilgi verme amaçlıdır. Bu sunum resmi bir hisse halka arzı anlamına gelmez; bir İzahname

basılmayacaktır. Bu sunum, Alarko Carrier’ın izni olmadan hiçbir surette basılmayacaktır, yeniden üretilmeyecektir ve 

dağıtılmayacaktır.

Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması 

kesirleri de içeren figürlere dayanır. Bu nedenle yuvarlama farklılıkları oluşabilir.
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