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Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş
 2011 Yılından beri yükseliş trendini sürdüren Ege Seramik’in,

2014’ün ilk çeyreğinde de bu başarı trendi devam ettirdiğini
görüyoruz. Net dönem karı bir önceki çeyreğe göre yüzde
26, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 100’den fazla
artış gösterdi.
 Satış hasılatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 26, geçen

senenin aynı dönemine göre ise yüzde 17 oranında artış
gösterdi.
 FAVÖK ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 83, geçen senenin
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aynı dönemine göre ise yüzde 107 oranında artış kaydetti.
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 Yurtdışındaki emsal şirketlere göre de ucuz Fiyat/Kazanç

oranıyla işlem gören Ege Seramik’in; ATIG Yatırım Menkul
Değerler olarak 2014/12 itibariyle 296 Milyon TL Satış
Hasılatına ve 59 Milyon TL Net Kar rakamına ulaşmasını
bekliyoruz ve sene sonu hisse fiyat hedefimizi yüzde 18 getiri
potansiyeli ile 3.60 TL olarak belirliyoruz.
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Şirket Tanımı
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) fiili faaliyet
konusu, ağırlıklı yer ve duvar karosu üretimi ile yurtiçi ve
yurtdışı satış faaliyetlerini yürütmektir. Şirket Eylül 1972
tarihinde kurulmuş olup hali hazırda merkezi İstanbul’da
bulunan İbrahim Polat Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve
hisseleri, Borsa İstanbul A.Ş. (‘BİST) 1993 yılından itibaren
işlem görmektedir. 31 Aralık 2013 itibariyle, BİST’te kayıtlı
%33,94 oranında hissesi mevcuttur.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

