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Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) uyarınca dağıtım lisansı sahibi ttlzel kişi|er dağıtım ve perakende satış
faaliyetlerini birlikte yürütürken, bu faaliyetleri 01.01.20l3 tarihinden itibaren ayrı tüze| kişilikler
altında yürütmesi gerektiğinden 01.01.20l3 tarihinden itibaren perakende satış faaliyetine başlamak
üzere Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) kurulmuştur.
Serbestleşen her piyasada olduğu gibi Türkiye elektrik piyasası da katıIımcılarına fırsatlar sunmakla
birlikte riskler de içermektedir. Serbest|eşen piyasanın getirdiği fırsatları ve riskleri değerlendirerek
yeniden yapılanmakta olan piyasa koşullarında nasıl, nerede ve ne ö|çüde risk alınacağı. fırsatların nasıl
değerlendirileceği gibi detaylar analiz edilerek perakende satış faaliyetlerine başlanmıştır.

Perakende satış faaliyetlerine ilişkin beklentilerimiz dahilinde 20l6 yılı için hedeflenen pazAr payı
değerlerine ulaşılmıştır. lC Holding - IC Enerji Grubuna bağlı bir şirket olmanın verdiği güçle 20l3 yılı
itibariyle başIattığımız, şirketimizin stratej ik dönüşümüne yönelik çaIışm alarımıza devam edilmektedir.
Bu kapsamda teknolojik ve insan kaynakları altyapımızı her geçen gün daha da güçlendirerek,
müşterilerimize en üst kalitede hizmet sunmayı sürdürmekteyiz.

Yukarıda belirtilen hususIar çerçevesinde TREPAŞ'ın indirimli elektrik satışlarında hızlıca

örgütlenerek bölgemizdeki ve bölgemiz dışındaki serbest pazarın büyük bir kısmında pay sahibi olmayı

hedefliyoruz. Rekabete dayalı sektörün riskleri, piyasada faaliyet gösteren her ölçekteki o5runcuları
etkilediği gibi Şirketimizi de etkilemektedir.
Türkiye Elektrik Piyasası'ndaki kararlı varlığımızı, dahil olduğumuz grubun gücü ile birleştirerek her
geçen gün daha sistemli, daha yenilikçi yöntemlerle, çalışanlarımızla birlikte sürdürmeye devam
edeceğiz. Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Elektrik perakende satış sektöründe Türkiye yıllık enerji ıalebi göz önüne alındığında Trepaş yaklaşık
%3'lük bir büyüklüğe sahiptir.

B.

Yönetim Kurulu Üyeleri

AKDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı,
Sn. Bülent ÇETİNER Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sn. Uğur CİNGİ Yoneıim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Yönetim KuruIumuzun görev başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda
Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır. Sn. Yıldırım

belirtilmiştir;

YıHrm AKDEMiR Yönetim Kurulu Başkanı
Bübnt ÇETiNER
Uğur

CiNGi

30.0].20l6

23.03.2019

Yönetim Kıınılu Başkan Vekili

30.03.20l6

23.03.2019

Yönetim Kurulu Üyesi

30.03.20l6

23,03.2019
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