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Aksa Akrilik’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu
9,22 olarak açıklandı
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş’nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmaları, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak
üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
tarafından tamamlandı. Aksa Akrilik’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 10 tam puan
üzerinden 9,22 olarak açıklandı.
Akrilik elyaf sektörünün öncüsü ve dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik
Kimya Sanayii A.Ş.’nin pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve
yönetim kurulu ana başlıklarının SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi
sonucu hesaplanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,22 oldu. Aksa Akrilik, Sermaye
Piyasası Kurulu’na kayıtlı ve borsaya açık olan 400’ü aşkın şirket arasında gönüllü olarak
derecelendirmeye tabii tutulan 50. şirket olmasıyla kendine güvenen ve alanında başarılı bir şirket
olduğunu da kanıtladı.
Aksa, bu çalışma sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, ve her
bir ana başlıkta 10 üzerinden 6.5 olan Şirketlerin yer aldığı fiyat ve performans ölçümü yapılan
“Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)”ne dahil edilecektir.
Aksa Akrilik’in kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem,
bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütme konusundaki isteği ve bu doğrultuda
gerçekleştirdiği çalışmalar göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Aksa’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu belirlemek için sürdürülen değerlendirme
aşaması dört (4) ana bölümden oluşuyor. “Pay sahipliği” bölümü, şirketin haklarının kullanılması
konusunda mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uygunluk gibi konuları
değerlendiriyor. “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” bölümünde ise, SPK ve BİST mevzuatına uygun
şekilde kamu ile paylaşım ve şeffaflık konuları inceleniyor. “Menfaat sahipleri” bölümünde, şirketin
haklarının ihlâli halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı gibi konular ele alınıyor. “Yönetim Kurulu”
bölümünde ise yönetim kurulu işlevleri, çalışma esasları, yapılanması, toplantıları, komite
çalışmaları gibi alanlar değerlendiriliyor.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde
bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. bu derecelendirme
çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullandı.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporuna SAHA A.Ş.’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
www.saharating.com

Aksa Akrilik Hakkında:
Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını
karşılamak üzere, 1971’de Yalova'daki fabrikasında üretime başladı. AKSA, yaklaşık 370 bin metrekarelik bir
alanda kurulu dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye
taşımak amacı ile teknolojiye yatırım yapmak ve akrilik elyaf için sürdürülebilir, kârlı, yeni kullanım alanları
yaratmak vizyonuyla yola çıkan AKSA, yıllar içerisinde gerçekleştirilen yeni teknoloji ve modernizasyon
yatırımlarıyla yıllık 308.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu üretim miktarı, Türkiye'deki
akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %67’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık %16’sını
oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici ülkesi
konumuna taşımıştır.
Kendi teknolojisini yaratan ve bunu prensip haline getiren AKSA, 2006 yılında yatırım kararı alınan karbon
elyafı da %100 Türk mühendislerinin eseri olarak üretmiştir. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş ile dünyaca ünlü
The Dow Chemical Company firmasının iştiraki Dow Europe Holdings B.V., karbon elyaf ve karbon elyaf
esaslı ürünlerin üretimi ve dünya çapında pazarlanması için 2011 yılında bir ön anlaşma imzalamışlardır. Ön
anlaşma sonrasında ise “The Dow Chemical Company (NYSE:Dow)” firmasının tamamına sahip olduğu
iştiraki Dow Europe Holdings B.V. ve dünya akrilik elyaf sektörünün lider şirketi Aksa Akrilik Kimya Sanayii
A.Ş. (BİST:AKSA) yeni ortak girişimde bulunarak, DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. için nihai
anlaşmayı imzalamışlardır. DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’de Aksa ve Dow Europe Holdings
B.V. yüzde 50’lik hisseye sahiptir. Modernizasyon, verimlilik, operasyonel, mükemmeliyet ve sadeleşme
stratejileri doğrultusunda Aksa Akrilik, yüzde 100 iştiraki olan Ak-Tops’u 2013 yılında tüm faaliyetleriyle
birlikte devralmak suretiyle birleşme çalışmalarını tamamladı. Aksa Akrilik, bu birleşme ile dünyanın en büyük
akrilik elyaf üreticisi olarak sektöründeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

