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Sirket Yönetim Kurulu yukartda belirtilen tarihte 5irket rnerkezinde toplanarak aagida belirtilen
hususiari gorumu ye oybiriigi lie karara bag1amitir:
1.

Sirketimiz Yönetim Kuruiu'nun 24/04/2019 tarih ye 2019/10 sayili Yönetim Kurulu

Karari'ndan vazgeçi Imesine,
2.

Sermaye Piyasasi KuruIu'nun ("Kurul") V1I128.1 sayiii Pay Tebligi'nin ("Pay Tebligi") 33

UncU maddesi kapsaminda hazirianan Sermaye Artirimindan Elde Edilecek Fonun Kulianim Amacina
t1ikin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabuiUne.
3.

$irket Yönetim Kurulu'nun 1Ec7 (0/2019 tarih ye 2019/

19

sayili kararina istinaden

gercek1etiri1en haika arz sürecinde izahnamenin onayi amactyla Kurul'a yapilacak bavuru sirasinda
Rapor'un Kurul 'a gonderi imesine,
4.

Kurui'un izahnameyi onay1anasi üzerine gercekietiri1ecek sermaye artirimindan elde

edilecek net gelirin Rapor icerigine uygun bir ekilde kulianilmasina ye
Pay Tebligi'nin 33 UncU maddesinin ikinci fikrasi sakh kaimak kaydiyla, 5irketimizin sermaye
5.
artirimindan elde edilen fonun Rapor'da beliritien ekiIde kulianilip kulianilmadigina iIikin olarak
Pay Tebligi'nin 33 üncU maddesinin birinci fikrasinda ongoruien rapor hazirlama ye yayimlama
ytikumiuiukierinin yerine getirilmesine
oybirligi He karar veri1mitir.
urulu Bakani
Ke ogIu

Yön
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PAPILON SAVUNMA-GUVENLIK SISTEMLERI BILISIM MUIIENDISL1X
>Iarrti Tarihi : Bak

HIZMETLERI 'THALAT 'HRACAT SANAY1 YE TICARET A..
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK FONUN KULLANIM AMACINA
1LI5KIN YONETiM KURULU RAPORU
I.

Raporun Amaci

Sermaye Piyasasi Kuruiu'nun ("Kurul") VTT-128.1 sayili Pay Tebligi'nin 'Redelli sermaye
artirimindan elde edilen fonlarin kullanimina il4kin yapilacak açiklamalar' bahkh 33 üiicü
maddesi uyannca, halka açik olmayan ortakhklarm paylarmm sermaye artinmi yoluyla halka am
ile paylari borsada i1em goren halka acik ortakhklar tarafindan yaptiacak bedelli sermaye
-

artinmiarinda, sermaye artirimmdan elde edilecek fonun hangi amaçlarla kulianilac aina i1ikin
olarak bir rapor hazir1anmas, bu raporun yönetim kurulunca karara baglanarak izahnarnenin ya da
ihraç belgesinin onayi amaciyla Kurul'a yapilacak bavuru sirasinda gänderilrnesi ye kamiya
açiklanmasinin zorunlu bulunmaktadtr.
Jbu Sermaye Artirimindan Elde Edilecek Fonun KullammAmacinaI1ikin Yönetim KuruluRapom
("Rapor"), Papilon Savunma-Giivenlik Sistemleri Bi1iim Mühendislik Hizrnetleri Ithlat thracat
Sanayi ye Ticaret A.$. ("$irket") Yönetim KurulutarafindanVll-128.l sayili Pay Tebligi'nin 33
üncu maddesi geregi hazirlamni ye Yönetim Kurulu'nun 15/10/2019 tarih ye 2019/19 sayili kaian
lie kabul edi1mitir.
$irket sermayesinin 30.000.000 (otuzmilyon) Turk Lirasi'ndan 32.500.000 Turk Lirasi'na
artirilmasi ye 5.000.000 Turk Lirasi nominal degeri payin ortak satii ile toplam 7.500.000 Tüik
Lirasi nominal degerli payin mevcut ortakiarin ruçhan haklarmin kisitlanmasi yolu ile halka arz
edilmesi planlarnnaktadir. Söz konusu halka arz gelirinin 2.500.00 Turk Lirasi nominal tutarh pay
kariligi §irkete ait olacaktir.
Sermayc Piyasasi Kurulu 'nun VII-1 28.1 sayih Pay Tebligi'nin 9 uncu maddcsin in "Paylari ilk defa
halka arz edilecek ortakliklarzn ek satz.y Izariç halka arz edilecek paylarinin halka arz
flyati baz alinarak hesaplanacakpvasa deerinin kirk milyon Mnin altinda olinasi duru,nunda,
halka arza ilickin iza thamenin onaylanmasindan once halka arz edilecek paylarii nominal
deerinin yüzde yirini he.yine tekabül eden paylar da ortakiarin yeni pay alma hakla,i tamamen
kisitlanmak suretiyle satt.5a hazir bir qekilde bekietilir." hükmUne gore, halla arz edilecek
7.500.000,00 TL nominal degerli 7.500.000 adet payin %25 'me tekabül eden toplam 1. 875.000,00
TL nominal degerli 1.875.000 adet payin da, pay sahiplerimizinyeni pay alma hakiarinin tamamen
lisitlanmasi suretiyle, "Satia 1-lazir Bekietilen Pay" kapsamina alinarak ye sermaye artinmi
yahtemiyle florsa Istanbul A. $. 'de satilabilir hal de hazirda bekletilecektir.
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III. Elde EdilecekFonun Kullanunyeri
$irket haika arz neticesinde, sermaye artirimi yolu He elde edecei net fonu, aaida belirtilen
alanlarda biiyume amacli kullanacaktir. Satia hazirda bekietilen paylarin satii halinde elde edilecek
fon yine aagida detaylandirilan oranlarda buytme amaçh kullanilacaktir.

FONUN KULLANIMAMACI

SERMAYE ARTTTRIMI YOLU tLE ELDE
EDILEN TOPLAM NET FONA ORANI

Yurt Dip ttirak Edinimi, Sube Açflmasi
veya 1 Ortakhklari Vasxtasiyla Büyume

r

!Jetme Sermayesi Güçlendirme

%20

Yem ARGE cahmaIan

%50

1. YurtDii ttirakEdinimi, Sube Acilmasi veya t Ortakhklart Vasitasiyla Büyume
Sirket'in faaliyet alanmda, hizmet verilen miiteriye corafi yakinlik avantaj saglamakta, hatta bazi
durumlarda bir gerekiinim olarak ortaya çikmaktadir. 5irket'm kritik iç guvenlik sistemlerinden
sayilan ürün grubunun sUreklilik ihtiyaci, ürün kullanicilannin ürün saglayici tercihierinde en
önemli kriterlerdenbiri olarakgorulmektedir. Bu çeiçevede 5irket farkh coraf'a1an:1ab61ge ofisleti
açmayi yahut yerel §irket kurmayi veya irket ortakliklari gerçek1etirmeyi pan1amaktadff. irket,
bahse konu buyUme planinrn sati§ ye pazarlama faaliyetlerini destekleyecegi gibi ayru zamanda
servis ye idame hizmetlei-i verebilecek teknik kadroya sahip yapilarin ortaya çikmasinda da fayda
saglayacagini ongorrnektedir. HenUz karar veri1mi veya inceleme sUreci ba1ami bir giriim
olmamak He birlikte ilerleyen dönemlerde yatirim yapilmasi planlanan butçe, halka arzdan ekie
edilecek net gelirin %30'u civarrndadir.
2. iJetine Sermayesi Güçlendirme
1§ planlanna gore yiiksek olcekliprojelerde uzun zamanli nialzeme ye hizmetharcamalari yapilmasi
gerekmekte olup, bu tilr projelerin finansinaninda iç kaynakiarm kullammi kredi riski ye kur riski
bakimindan avantaj sa1amaktadir. Bu amacla, Sirket'in i planlari ye orta vadede hedefledigi
projeler göz Onüne alinarak Sirket i1etme sermayesinin guclendirilmesinin proje finansmanmda
$irkete kolaylik sa1ayacagi düünü1mektedir. Halka arzdan dde edilecek net gelirin yak1aik
%20'si, bu amacla kullanilniasi planlanmaktadir.
3.

Yeni ARGE çahma1an

Yukanda belirtilen kullamm yerlerine ek olarak, i1etmenin uzun dönemli surekliligini sa1ayacak
ARGE projeleri ger ek1etirilmesi, ARGE projelerine yatinrn yapilmasi, ARGE faaliyetlerinde
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bulunan sirketlerin satin alinmasi yahut bu irketlerde ortakhklar kurulmasi veya ortak fori
oluturularak yeni ARGE giriimlerine imkan saglanmasi amaçlari dorultusunda kullanilmasi
planlanmaktadir.
Sirketin stratejik dönüüm ye buna uygun organizasyonel yapi degiik1ik1eri kapsammda
inovasyonun yapisal olarak destek1endii birimleme çalimalari yurümektedir. Bu kapsamda ArGe faaliyet[eri amtirrna (Ar) ye gelitirme (Ge) olarak siraflandirilmi§ ye her küme için odak1anrni
o Ian ücer balikta grup Jar o luturulmutur.. AR-Yapay Zeka, AR-Biyometri , AR-Gôrüntü trne I o larnk
grup isimlerinde belirtilen alanlarda yenilikçi ye farklilik yaratan teknoloji icatlar, Uzerindc
çahmaktadir. Aratirma sonrasi ciktilarin veya mevcut sahip olunan kabiliyetlerin son kullanici
ihtiyaçlanna gore optimum ye etkin kullanimini esas alan gelitirme hizmetlerini GE-Yapay Zeka,
GE-B iyolnetri, GE-Görüntü gruplan yürutmektedir. tigili ekiplerin halka arz geliri ile
guclendirilrnesi, egitim ye bilgi depolama kabiiiyetlerinin artirilmasi ye en önemlisi yeni istihdam
lie po tansiyelinin ulu slararasi pazarlarauygun niteiikte oluturu1masi p 1anlanmitir. Nice ii kseilikten
çok niteiiklilik gerektiren bu ekiplerin oluumu için hailca arzdan elde edilecek net gelirin yaklaik
%50'si büyume sürecindeki ilk yillarin finanse edilmesi amaciyla kullanimi planlamnaktadir.
5irket, ilcrleyen dönemlerde yaanabilecek genel ek onomikve sosyal gelimelerebagh o larak, haika
arz gelirinin ongörulen kullanirn oran ye yerlerinde, %20'i gecmemek kaydi ile, degiim yapabilir.
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