2020 Beklentiler
Kapasite Artışı (ASK)

%12 - %14

Kapasite Kullanım/Uçak (Blok Saat)

Yıllık bazda yatay

İç Hat Doluluk Oranı

Yıllık bazda yatay

Dış Hat Doluluk Oranı

Yıllık bazda 1,0 - 1,5 puan artış

Yılsonu uçak sayısı

10 uçak artış

İç Hat Birim Gelir (TL)

Yıllık bazda 10 TL - 15 TL artış

Dış Hat Birim Gelir (Euro)

Yıllık bazda yatay - hafif düşüş

Misafir Başına Yan Gelir (Euro)

Yıılk bazda 1,0 Euro -1,5 Euro artış

Toplam CASK (ASK başına maliyet, Euro cent)
Yakıt-hariç CASK (ASK başına yakıt-dışı maliyet, Euro cent)

Yıllık bazda yatay
Yıllık bazda yaklaşık %1,0 düşüş

FAVÖK Marjı

%32,0 - %32,5

Net kâr

210 milyon - 250 milyon Euro

2020 yılı ortalama Brent petrol fiyatı 65 ABD$/bbl olarak öngörülmüştür.
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UYARI METNİ
Bu belge Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (“Pegasus”) tarafından Pegasus Bilgilendirme Politikası uyarınca hazırlanmıştır. Bu belgede yer alan bilgiler
Pegasus’un kendi kayıtlarına, Pegasus’un faaliyet gösterdiği pazarlara ait kendi bilgi ve tecrübeleri uyarınca gerçekleştirilen araştırma ve öngörülere veya
Pegasus’un erişimine sunulan ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sektör, piyasa ve benzeri konulara ilişkin verilere dayanmaktadır ve dış kaynaklı veriler
için kaynak gösterilmektedir. Pegasus dış kaynaklı verilerin güvenilir kaynaklardan elde edildiğini değerlendirmekle birlikte bu verilerin doğruluğunu kontrol
etmemektedir ve bu verilerin tam veya doğru olduğu veya yanıltıcı olmadığına dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
Burada yer alan veriler yatırımcıları Pegasus’un faaliyet sonuçları, hedef ve beklentileri hakkında doğru, açık ve eşit koşullarda bilgilendirme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir yatırım tavsiyesi veya Pegasus tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir icap veya icaba davet
oluşturmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını farklı kaynaklardan erişimlerine sunulan ve yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer bilgi, olay ve
durumların değerlendirilmesi doğrultusunda oluşturmaları gerekmektedir.
Pegasus tarafından hazırlanan yatırımcı bilgilendirme belgeleri geleceğe yönelik hedef veya beklentiler içerebilir. Bu hedef ve beklentiler bu başlık ile veya
“öngörülmektedir”, “düşünülmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” ve benzer ifadeler ile veya gelecek zaman kipi kullanılarak paylaşılabilir.
Geleceğe yönelik hedef ve beklentiler Pegasus’un operasyonel ve mali performansı, büyüme ve stratejisine ve Pegasus Yönetiminin geleceğe yönelik planlama
ve hedeflerine ilişkin olabilir. Geleceğe yönelik hedef ve beklentilere ilişkin açıklamalar henüz gerçekleşmemiş konulara ilişkindir. Geleceğe yönelik hedef ve
beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Bununla birlikte bu hedef ve beklentiler belirsizlik ve riskler içermekte olup, duyurunun yapıldığı tarih
itibarıyla geçerli hedef ve beklentileri ifade etmektedir. Birçok etken geleceğe yönelik hedef ve beklentilerin öngörülenden önemli ölçüde farklı sonuçlanmasına
yol açabilir.
Pegasus geleceğe yönelik hedef ve beklentiler de dahil olmak üzere bu belgede yer alan beyanların ilgili sermaye piyasası mevzuatından doğan yükümlülüklerin
gereği haricinde güncel tutulması, güncellenmesi, yenilenmesi veya düzenli olarak bildirimi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
Bu belgeyi herhangi bir şekilde kullanarak burada yer verilen uyarıları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.
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