TASLAK

KONTROLMATIK TERNOLOJI ENERJI VE MÜHENDISLIK AS.
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Giris ve uyarılar
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Asıklama Yükümlülüsü

Bu dzet izahnamevegiris olarak okunmalıdır.
Sermaye piyasası araclarınailiskin yatırım kararları ihrascı

bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir
bütün olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Tzahnamede yer alan bilgilere iliskin iddiaların mahkemeye
tasınması

durumunda,

davacı

yatırımca,

halka

arzın

gerceklestigi ülkenin yasal düzenlemeleri cercevesinde,
izahnamenin gevirisine iliskin maliyetlere yasal sürecler
baglatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir.
Özete bagh olarak (cevirisi dahil olmak üzere) ügililerin

hukuki sorumluluguna ancak ózetin izahnamenin diger
kısımlarıile birlikte okundußu takdirde yanıltıcı, hatalı veya
tutarsız

olmasi

veya

yatırımaların

yatırım

kararım

vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri saflamaması
durumunda gidilir.

A.2

Tzahnamenin

Bi

B-—IHRACCI
Ihrascımnticaret unvanı ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.S.

B2

B3

souraki e

kullanımma iligkin bilgi

Jzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır.

isletme adı

Ihrassınm hukuki statüsü,

tabi
oldufu
mevzuat,
kuruldugu ülke ve adresi

Ana

ürün/hizmet

- Anonim Sirketi
- T.C. Kanunları

Türkiye Cumhuriyeti
Orug Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12-B/154 Esenler/{stanbul

Tel: 0212 659 24 41 Faks: 0212 659 24 81

Ihraggı’nın ana faaliyeti yurtigi ve yurtdısı kamu kuruluslarına ve

kategorilerini de icerecek özel ticari kuruluslara basta elektrik üretim santralleri, elektrik
sekilde ihraccının meveut iletim ve daëitim tesisleri olmak tizere petrol, gaz, seker, gübre,
faaliyetlerinin
ve kagit, gimento, maden vb. endiistriyel proseslerde, ulasım
faaliyetlerine etki eden sektöründe ise altyapı projeleri igin operasyonel
teknoloji
önemli faktérlerin tanımı gözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerini
n bilgi
ile
faaliyet
gôsterilen teknolofileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerceklestirmek,
sektörler/pazarlar

hakkında bilgi

yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tim elektrik,
elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapt isleri ile koruma,

kontrol, izleme, yazılım, haberlesme altyapıları,. siber güvenlik

ihtiyagları igin temel tasarım kapsamlarından baslayip isletmeye

alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, insa, test ve

devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çati

altinda sunmak ve gergeklestirmektir.

Thragei, basta enerji (elektrik üretim, iletim, daıtım) olmak üzere,
endüstriyel tesisler, maden sahaları ve isletmeleri ile ulasım
sektórlerine asagidaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:

1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol
Sistemleri
Ya
FT
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2- Haberlesme, Bilgi Gtivenligi ve Nesnelerin Interneti (oT —

Internet ofThings)
3- Güg Sistemleri ve Proje Yönetimi
Ihraggı, yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve
hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doërultusunda teknolojiler
gelistirmekte, sektöründe öncü uluslararasısirketler ile uzun süreli
góziim ortaklıkları kurarak büyük sistem entegrasyonu projeleri
gergeklestirmekte ve kendineaittasarım, yazılım, üirün ve gözümler
ile ugtan uca ve anahtar teslim ürün, hizmet ve sistemlerin

satıglarını gergeklestirmektedir.
Hasilatm Uriin-

Hizmet Kategorisi
Degiim(TL)

2017

2018

2019

1C2070

DrehYon(A) 14.860.888 42.031.724 129.929.192 23.296.117
Operasyonel
Teknolojiler,

Endústriyel Yazilim,
Kontrol Sistemleri

I

2.390.468|

8.540.257|

17.456.623

601.253

264.210]

7.693.475

(B)

Haberlesme, Bilgi
Giiventigi ve lor (0)
AtB
B+C
A+B+C
Toplam Hasılat
Hasılatın
Yurtici/Yurtdig
Daëlum(TL)
Yuri Dig Satislar
Yurt loi Satislar
Toplam Hasılat

Hasılatın Sektörel
Daun: (TL)
Enerji
Endüstriyel Tesisler
Ulagim

B.4a

Malzeme
Toplam Hasılat

Thracery

ve

önemli

son

0
—
24.112

0} 3.094.618
0
0
9.351.298 2.415.141
1.977.264
953.240
7.495.144 2.920.881} 29.569.185 8.298.862
34.699.051 59.266.831 186.625.739 32.572.331

2017

2018

2019

102920

9.018.099 24.884.186 104.508.184 16.258.712
25.680.952 34.382.645 82.117.555 16.313.619

34.699.051 59.266.831 186.625.739 32.572.331

2017

2018

2019

~
102020

14.324.158 44.821.752 141.672.077 28.428.601
14.463.523] 7.421.011| 30.204.238] 3.098.789
3.226.879

5.231.184

6.231.274

157.208

684.491!
1.792.884|
8.518.150
887.733
34.699.051 59.266.831 186.625,739 32.572.331

Ihrascı’nın süregelen ticari faaliyetlerinde beklenen dısında bir
durum söz konusu degildir. Son dónemdeki TL’deki deser
egilimler kayiplan, maliyetlerde makul düzeyde artıza sebep olabilir. Ancak,
döviz varlıklarıyla buartıglar telafi edilebilecek düzeydedir.
Covid-19 pandemisi ve küresel ekonomilerde durgunluk gibi dünya
ticaretini etkileyen geligmeler Sirket'in projelerinin ilerlemesini
geciktirebilir. Sóz konusu etki ile projelerdeki planlanan gelirlerin
zamanlamasındaki kayma nedeniyle bazı proje gelirlerinin 2021
faaliyet

gösterdigi sektörü etkileyen
en

hakkinda bilgi

yılına kayması beklenebilir.

Kontrolmatik’in finansal sonuglarına etki edebileceëi düsünülen

durumlar agafıda siralanmistir:

-

12 aylik finansal dönemi agabilecek proje tamamlanma ve

teslimat súreleri nedeniyle_tahsilatin gecilomesi
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Cegitli tilkelerde vapilan projelerin, ilgili ike konjonktürü |
nedeniyle kesintiye ugramasi, tahsilat riskinin ortaya cikmasi veya
ola$anüstü haller nedeniyle iptal edilmesi
Döviz kurlarındaki asırı oynaklık

-

B.5
B.6

Finansman maliyetlerinin yükselmesi

Ayrıca, Sirket’in beklentilerini önemli ölgüde etkileyebilecek
egilimler, belirsizlikler, talepler, taahhitler veya olaylar hakkinda
bilgiler, isbu ihragcı bilgi dokimanının 9.2.3 no.lu bölümünde yer
almaktadir.
Thracemin dahil oldugu Sirket’in dahil oldugu herhangibir
grup sirketi bulunmamaktadır,
grup ve grup igindeki yeri
Sirket’in ortakları Sami Aslanhan ve OmerUnsalan isimli gercek
kisilerden olusmaktadır.
Sermayedeki veya toplam

oy hakla igindeki paylari

dogrudan

veya

dolayh

olarak %5 ve fazlası olan

kisilerin | isimleri/anvanlar:

Tablo: Dogrudan Pay Sahipligine Diskin Bilgi

Ortagin;
7

Sermaye Pay/ Oy Hakla

7

eaaan

Ihracgının

ortaklarmm

haklarma

hakim

farkl

sahip

oy

Ticaret Unvam /

Sami ASLANHAN

Ömer ÜNSALAN

TOPLAM

Son Genel Kurul

(19.02.2020)

15.000.000,00

m

|

30,000.000,00

100

_15.000.000,00

olup Siketin imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır.

50

50

olmadıkları hakkında bilgi

Varsa

dogrudan

veya

Ortagin Adi

net

Soyadı

nam barbnann

Görevi

Sami ASLANHAN

Yönetim Kurulu Baskam

olanların ya da ihracsıyı

Ömer UNSALAN

kontrol
edenlerin
isimleri/unvanlar ile bu
kontrolün
Kkaynaër

Yönetim Kurulu Uyesi

hakkinda bilgi

B.7

Secilmis finansalbilgiler ile
ihracemm
finansal
durumunda ve
faaliyet
sonuclarinda
meydana

gelen önemli degisiklikler

ÓZETBILANCO
(TL)
Dünen Varhklar

potve Naki

.

Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
Stoklar

Özel Bafımsız Denetimden Gegmis
34.12.2017 31122018] 31.12.2019 31.03.2020
22.474.454

66.673.097

1.723.066 20.676.545}

141.242.681 152.870.174

21.250923

24.076.060

14.617.394
1815441}
1.962.581

17.974.268|
3.413.820]
16.059.673}

56.352.229
28.59.3701
8.940.726}

56.962.854
36.299.212
2.819.321

130.321

1.313.557

9.265.763

1.999.187

pestsOdennts

1.873.961}

6.837.065)

Duran Varhklar

14.315.256

14.670.428

28.965.085

mas

16.935534

34.754.788

1.554.266

35321274

1.549.633

20.164.000

20.162.845

10.685.976

13.782954

12.750.696|

13.395.132

Master

Sözlegmelerinden
Dogan Alacaklar

nadaDuran
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Ertelenmis Vergi |
Varlıgı

527.512

832.089

1.319.440

1.289.313

TOPLAM
VARLIKLA
R

37.144.882

83.608.631

175,997.469

188.191.448

Kısa Vadeli
Yıküm

20.056.008

64.941.061

124.531.541

133.710.783

5.066.314]

5.057.180}

19.088.502

29.087.954

2.448.842

3.999.027

a
5.359.386

4.646.171

Ticari Borçlar

8.345.540!

15.717.175

50.056.407

52.776.914

Calısanlara
Saglanan Fayda
Kapsamında

a
623.083

890.468

1.494.990

1.233.701

690.033

365,992

3.873.543

3.669.880

2.167.234

38,095,248

42.615.931

38.247.018

6.596.318

6.214.287

9.055.611

8.172.016

Uzun Vadeli
Borgla

5.932.091

3.190.220

5.411,878

4.613.225

Uzun Vadeli
Karsılı
klar

242.420

386,647

1.043.734

923.699

Ertelenmis Vergi
Yutomi
olasa

327.298

637.420

2.599.949

2.635.092

10.492.556

12.453.283

42,410,317

46.308.649

10.492.556

12.448.638

42.482.885

46.387.855

7.000.000

7.369.565

10.000.000

30.000.000

+1.504,616

-958.674

454.243

8.108.635

545.942

1.412.917

27.654.392

3.954.596

83,608,631

175,997.469

lölükler

Kise Vadeli

Borclanmalar

Uzun Vadeli

Borçlanmalarin
Kısa Vadeli
Kısımları

Borglar
Diger Borglar

Ertelenmis

Gelirler

Uzun Vadeli

| Yüktmliükler
nmalar

OZKAYNAKLAR

Ana Ortak

bga
Örkaynakla
r

Ait

Odenmis

Sermaye

Gegmis Vilar
Karları veya
Zararları

Net Dénem Kari

veya Zarant

TOPLAM
LKAYN,'AKLAR

37.144.882 |

OZET GELIR

|
188.191.448

Özel Bafımsız Denetimden Geçmis

7

TABLOSU(TL)

31122017)

Hasılat

31.42.2018

31.12.2019

34,699,051}

31.03.2019

59.266.831

31.03.2020

186.625.739

18.988.814;

32572331

Satislann Maliyeti

-25.018,745

~42.972.386

-147.183.422

Brüt Kar/Zarar

‚12.472.172

9.680.306

-28.345.196

16.294.445

Esas Faaliy
Karı/Zararıet

39.442.317

6.516.642

4.227.135

3.208.519

7.721.778

24,109,398

1.102.329

4.946.042

Finansman Gideri
Oncesi Faaliyet

3.133.117

4.216.368

33.845.823

1.099.469

5.419.232

72411

63.901

758.476

93.456

107.140

2.460.841)

2384874}

.5549.676

KarvZavart
Finansman

Gelirleri

Finans
man
Giderleri

-1.285.788 |

-1.254.060
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Sürdürülebilir

Baallvetler Vergi

744.687!

1.895395!

29.054.623

92.863

uns|

545.942

1.405.562}

27.565.179

94,449

3.947.958

345.942

1.412.917

27.654.392

102,629

3.954.596

56

3,5

69,1

0,3

51

KarvZaran
Sördürälebilir

Faaliyetier
Dénem

Karı/Zaranı

Ana Ortaklık
Payları

Pay Bagina
Kazane

SirkePin likidite oranları ve mali yap
oranları asasıdaki tabloda
gösterilmektedir.

Cari Oran

j

Likidite Oram

0,78

%71,8

%85,1

Nakit Oran

Kaldırag Oranı

Kisa Vadeli

_Yiketmnlatekter/AktifToplam
Uzun Vadeli

Yokumlantkler/AkeToplam

Özkaynaklar/äktif Toplam
Toplam
Yakamlalükler/özkaynaktar

1,03

1,02

a

954,0

277,7

IR

2708

“TA

165,

0%

o

o

,

4

nt
»

743

%28,2

%14,9

%24,1

%254,0

%24,6

%S714

315,0

20306,4

Sirketin son 3 yılı incelendigin
de, cari oranın 1,03 — 1,14
araliginda oldugu, likidite oranin
m 0,78 — 1,12 araligmda, nakit
eranının ise

0,09 — 0,32 aralıfında oldugu gözlenme
ktedir. Cari
oranin 2, likidite oranmın ise I
olması Sirket’in kısa vadeli
yükümlüklerini kargilayabilecek güel
ü likiditeye sahip oldugu
anlamına gelmektedir. Proje taah
hüt islerinin doßası geregi
ertelenmis gelirler (siparis avan
sları) alınmakta, projenin
Kapsamma göre malzeme stoga
alinmakta ve proje ilerleme
hakedislerine göre stok eritiime
kte, siparis avansları da
gelirlestirilmektedir, Ancak, bir
yilt asan projelerde yıl sonu
bilangosunda söz konusu hesaplar baki
ye verdiginden ózellikle kasa
vadeli yükümlül

üklerde bakiye yükselmekted
ir. Stok proje
sirecince eritildisinden Sirket’i
n likidite oranma bakarak dónen
varliklarryla
kısa
vadeli
yükümlüfikleri
karsılayabildigi

degerlendirilmektedir,

Net Îsletme Sermayesi

Sirket’in bafımsız denetimden
gegmis 2017-2019 yillar: ve 202
0
yılı 3 aylık ara dénem mali tabl
olarina gore hesaplanan net isletm
e

Ss

i asadidaki tabloda yer almaktadir.

ı Varlıklar
Kısa Vageli Yıkamlalalder
Net Isletme Sermayesi

22.474.454

66.675.097

20.056.008

141.242.681

64.941.061

152.870,174

2.418.446

124.531.541

1.732.036

133.710.783

16.711.140

19,159,391
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Sirket’in bagimsiz denetimden geomis 2017
-2019 yillart ve 2020 |
yılı 3 aylık ara dönem mali tablolarına göre
hesaplanan ticari
isletme sermayesi ise asadıd: kitab
Ala
Stoklar
Ticari Borglar
Net Ticari Ísletme Sermayesi

‚617,594
1.962.581
8.345.540
8.234.635

17,974.268
16.059.673
15.717.175
18.316.766

36.352.229
8.940.726
50.056.407
15,236,548

56.962.854
2.819.321
52.776.914
7.005.261

Ticari alacaklar 31.12.2017'de 14.61 7.59
4 TL iken 31.12.2019'da
56.352.229 TL’ye ulagmıstır. (31.03.2020:
56.962.854 TL). Söz
konusuartis cironun artist ile paralel gerg
eklesmis olup, adırlıklı
olarak Irak Elektrik Bakanlıgı ve Dicle
Elektrik Daßıtım A.S. ile

devam eden isler kaynaklıdır.
Ticari borglar ise 31.12.2017°de 8.34
5.540 TL iken 31.12.2019°da

50.056.407 TL’ye wagmustır. (31.03.2020:
52.776.914 TL).

Söz
konusu artis, Kontrolmatik’in elinde
devam eden islerin malzeme
tedarigi amaglı projelerin büyümesi
ne ve hasılata paralel artıs

göstermistir.
Stoklar ise 31.12.2017°de 1.962.58
1 TL iken 31.12.2018'de

16.059.673 TL’ye yükselmis 31.1
2.2019 ve 31.03.2020"de ¡se
azalarak sirasiyla 8.940.726 TL ve
2.819.321 TL’ye ulasmıstır.

Sirket'in stokları proje bazında temin
etmekte olup, ürünlerin ve
malzemelerin stoga girisiyle mügterimize
fatura edilmesi arasında
üretim, FAT, lojistik, faturalandırma vb.
süregler nedenlerle 1 aya
yakı
n stok devir hızı olugmaktadir, 31.12.20
18°’deki ytiks

ekstogun
nedeni KFW Lot-1 projesinin 2018 yılı
sonunda almması ve bu

proje kapsammda 2018 Aralık
ayında 4.593,020,62 TL
malzemenin stoga alinmis ve bu
stogun 2019 yıına devretmis
olması kaynaklıdır.

Sirket’in nakit ve nakit benzerleri
ile kısa vadeli finansal
borelanmalar: haricindeki diger isletme
sermayesi hesaplarındaki
dönen varlıklardan proje maliyet ve hake
dislerine göre müsteri
sözlesmelerinden dogan alacaklar, veri
len depozito ve teminatlar
ve is avansları proje sürelerinin bir
yılı gegmesi nedeniyle yal
sonlarında degisken bakiyeler olusturm
aktadır. Aynı sekilde
SirkePin diger isletme sermayesi
hesaplarmdaki kisa vadeli
kaynaklardan ertelenmis gelirler
(siparig avansları) proje
sürelerinin bir yılı gegmesi nedeniyle
yil sonlarinda degisken
bakiyeler olusturmaktadir,
Yatırım Amaclı Gayrimenkuller

2019 yılında yatırım amaglı gayrimen
kullerde arazi ve arsalara
7.48

9.072 TL binalara ise

1.402.200 TL giris olmustur. Arazi ve
arsalardaki artis, Cayirova-Kocaeli’nde
arsa alumi, binalardaki artis
ise,

Besiktas-fstanbul,
Sakarya
ve
Ankara’da
alınan
gayrimenkullerden kaynaklanmaktadır.
Kontrolmatik’in 8.1.4 no.lu baslıkta deta
yli listesi olan yatırım
amaglı gayrimenkullerinin gergege
uygun degeri, Etkin
Gayrimenkul. ve Degerleme ve Dan
igmanlik A.S. tarafından
hazırlanan 28.02.2020 tarihli degerlem
e raporlarında emsal
kargılastırma ile gelir indirgeme
yöntemlerini kullanarak
20.164.000 TL olarak tespit edilmistir,
Buna eöre, 31.12.2019
6
a
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tarihli denetlenmis mali tablolarda s8z konu
eu gayrimenkullericin

9.727.728 TL deger artist dikkate alımmıstır
.
Yatirim amach gayrimenkuller üzerinde
31.0

3.2020 tarih

i itibariyle
66.300.000 TL ve 6.360.000 Avro (31.12.2019:
66.300.000 TL ve
6.360.000 Avro, 31.12.2018: 6,360.000 Avro
, 31.12.2017: Yoktur)
futarında
ipotek bulunmaktadır.

Net Finansal Bore veya Net Nakit
Pozisyonu

au)

Finansal Borglar Toplamı

few ve nakit benzeri

Net Finansal Borg / (Net

Nakit)

Toplam Özkaynaklar
Net Finansal Bore /

Ödaynaklar

31.122017

31.12.2018

31122019

31.03.2020

13.447.247

14.246.427

29,859,766

38.347.250

(1.723.066) (20.876.545) (21.250.923) (24.076.060)
11.724.181 (6430118)
8.608.843
14.271.190

10492556

12.453283

%112

42410317

52

46.308.649

%20

%31

2017 ve 2018 yıllarında isletme serm
ayesi amaglı KGF kaynaklı
kredi kullanımları olmustur. 2019
yılında ciro artig: ile paralel
finansmanihtiyacı dogmus olup, Dicl
e Elektrik Dagitun A.S.ye

yapilan ig igin 6 milyon TL, TÚBITA
K projeleri için 2,5 milyon
TL ilave fin
ansman saglanmıstır. Bunların yan
ında

Sirket, katılım
bankalarından muhtelif projelerin
finansmanı amaclı kredi
kullanmıstır.
Kontrolmatik’ in kullanmıs oldugu kred
iler ve bankalardan aldızı
teminat
mektuplarından dolayı vadeli mevd
uatların

ın büyük kısmı,
vadesiz mevduatlarında bir kısmı blok
eli durumdadır.

Net finansal borcun özkaynaklar
oranı 31.03.2020 itibarıyla %31
(31.12.2019: %20), net finansal bor
cun FAVOK’e orani 0,5 (2019:
0,3)

olup, Kontrolmatik düsük borglulu
k oranına sahiptir.
Bankalardaki limitler ise büyük Gletide
projeler icin alinan teminat
mektuplarıigin kullanılmaktadır.
Satıslar
Sirket’in satig hasılatı, hem müsteri
sayısında artıs hem de alınan
islerin büyüklügtinün artmasına
bagl: olarak her yil artis
göstermistir,

Ortalama fatura büyüklügü 2017’de
121.000 TL iken,
2019’da 868.000 TL’ye ulagmıstır. Satısların
%75-80’inin yabancı
Para cinsinden olmasmin da TL cinsi
olarak satıs hasılatının artısına
eikisi

olmustur. Satislar 2018°de %70,8,
2019°da ise %214,9
artmıstır. Söz konusu artista 2019
yılında imzalanan 21.150.000
Avro’luk yurtdisi projesi ve 62.165.716
TL’Iik yurtigi projesinin

etkisi büyüktür. Satislar 31.03.2019
itibartyla 18.988.814 TL iken
%71,5 artisla

31.03.2020'de 32.572.331 TL’ye
ulasmustir. Bu iki
projenin 2019 yılında kesilen fatura
tutarı 88.054.471 TL, 2020 yılı

ik ceyreëinde kesilen fatura ise 13.794.834,84
TL’dir, 2020 yılmda
ise Burkina Faso’da alınan yeni
projeden ise 9.493.419,69 TL
tutarinda fatura kesilmistir,
Satısların Maliyeti
Brüt kar marjı 2017 ve201 $’de sıra
sıyl

a %27,9 ve %27

,5 iken 2019
yilinda %21,1 olarak gergeklesmistir.
2019 yılı ilk ceyreginde||
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%34,3 olan brüt kar marji, 2020 yil ilk geyreginde %13,
0 olarak

gergeklegmistir. Sirket’in ana faaliyeti uzun soluk
lu taahhüt
projeleri olmasıitibarıyla alınan bazı büyük projelerde
daha az kar
barındıran malzeme kısminın, gelir ve maliyetleriile dahak
arlı olan
mühendislik ve saha hizmetleri farklı yıllara yansıyabil
mektedir.

Dolayısıyla brüt kar marjları yıldan yıla dalga
lanabilmektedir.

Ayrıca, söz konusu projelerin maliyetinin öuden tahakkuk
etmesi

buna karsilik músterive faturalandirilarak ciroy
a déntismesinin

maliyetlere góre gecikmeli tahakkuk eimesi neden
iyle mali tablo
dönemleri arası kaymalar yasanabilmektedir.
Faaliyet Giderleri
Genel yönetim giderlerinin satıg hasılatına oranı
2017, 2018 ve

2019

yıllarında

suastyla

%15,1,

%115

ve

%4,7

olarak

gergeklesmistir. 2019 yılı ilk geyreginde %16,7 olan
genel yönetim
giderlerinin satıs hasılatına ora, 2020 yıls ilk ceyreSinde
%5,0’e
gcrilemistir, Satis pazarlama giderlerinin satis hasılatına
oranı ise

2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %7,0,
%5,9 ve %2,5 olarak

gergeklesmistir. 2019 yılı ilk geyreginde %5,0 olan
satıs pazarlama

giderlerinin satıg hasılatına orani, 2020 yili ilk
ceyreSinde %1,0’e
gerilemistir, Projelerin. büyüklügü arttıkga faaliyet
giderlerinin satıs
hasılatı igerisindeki payı dúsmektedir. Disaridan
saglanan fayda ve

hizmet giderleri ile personel giderlerinin faaliyet
giderlerindeki
pay: 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %72,4,
%62,0 ve
%71,8 olarak gerçeklesmistir. 2019 ve 2020
yıllarının ilk
ceyreginde ise bu oran sırasıyla %69,1 ve
%57,8 olarak
gergeklesmistir.

Kurumlar Vergisi Istisnası

Kurumlar Vergisi Kanunu istisnalar bash alti
nda madde 5/1-H

bendi ve Madde 10/1-G asafıdaki gibidir.

“Istisnalar MADDE5- (1) Asagida belirtilen kazan
glar, kurumlar

vergisinden müstesnadır:

h) Yurt dısında yapılan insaat, onarim, montaj
isleri ile telnik

hizmetlerden saglanarak Türkiye'de genel sonu
c hesaplarına

intikal ettirilen kazanglar.”

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-G maddesi
ise asagidaki
gibidir:
“g) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md.) Túrkiye de yerle
smis olmayan
kisilerle, isyeri, kammi ve is merkezi yurt dısın
da bulunanlara

Türkiye’de verilen ve mimhasıran yurt disin
da yararlanılan
mimarlık, mithendislik, tasarım, yazılım,
abbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, gagri merkezi ve veri
saklama hizmeti

alanlarında faaliyette bulunan hizmet isletmeler
i ile ilgili
bakanlı$ın izni ve denetimine tabi olarak eSitim ve
saglik alaninda

Jaaliyet gósteren ve Túrkiye "de yerlesmis olma
yan kisilere hizmet

veren isletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinde
n elde ettikleri

Kazancin %50’si. Bu indirimden yararlanlabi
lmest iginfatura veya
benzeri belgenin yurt dısındaki müsteri adına düze
nlenmesi sarttır.

Bu bentíe yer alan oranı, hizmet alanları Wibarıyla
sıfra kadar
indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Baka
nlar Kurulu, bu
bendin uygulanmasma ve denetime iliskin_us
ul ve, esaslar
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belirlemeye ilgili bakanlıkların görüsüni almak sure
tiyle Maliye

Bakantigi yetkilidir. ”

Kontrolmatik, 2018 yilinda 5.461.155,09 TLticari bilan

co Kari elde

etmis Odenecek vergiden yurt digi istisnalarmdan yararlanar
ak
770.000,00 TL muaf olmus ve 476.842,42 TL devergi ddemistir.
2019 yilinda 13.799.152,55 TL ticari bilango kan elde
etmis
tamamım yurt dısı istisnalarından faydalandıfı icin kurum
lar
vergisi ödememistir. 2020 yılı 1. Ceyreginde 3.902.132,44 TL
ticari

bilango kan elde etmis yurt digi istisnalarindan yarar
lanarak
654.470,97 TL muaf olmus ve 244.512,95 TL’yi de
KDV iade

alacasından mahsup etmistir.

Ka

it Kar Marjı

B.8
B.9
B.10

B11

Secilmis önemli proforma

finansal bilgiler

Kar tahmini ve beklentileri
Ihraccı bilgi dokümanında
yer alan finansal tablolara
iliskin
denetim
raporlarmdaki
olumlu

%27;

27,5

21,1

“Faaliyet Kar Marj
245,8
%10,0
213,9
FAVOR Mari
“7,8
HIZI
IAB.
Naeh Mg %2,4LAS
Yoktur,

%34,3

%12,7
%15,0
%0,5

%13,0

460
68,2.
%12,1

Yoktur.
Yoktur.

görüs disindaki hususlarm
icerigi

Thraccuma
sermayesinin

yükümlülüklerini
karsdayamamas:

isletme Sirket, izahnamenin bir kismini olusturan isbu
sermaye piyasasi
meveut| araci notu imzalandıgı tarihten itibaren 12 aylik siire
zarfinda cari

yüküimlülüklerini kargılamak üzere yeterli isletme
sermayesine
sahiptir. 31.12.2019
12 ayhk hesap dönemine
iliskin

Kontrolmatik’in net isletme sermayesi 15.236.548 TL’di
r
(31.12.2018:
18.316.766
TL).
Mevcut
durumda
cari

yüktmlülüklerini
bulunmaktadir.

Lp

C.1

|Ihrae edilecek
borsada islem

karsilamak igin

yeterli

isletme

C—SERMAYE PIYASASI ARACI

sermayesi

|

ve/veya Borsada islem görecek paylar, 7.250.000 TL nomin
al degerli nama
görecek yazılı paylar olup, ISIN numarası isbu izahname
tarihi itibariyle

sermaye piyasası aracmın
menkul kıymet tanımlama

belirlenmemistir.

numarası (ISIN) dahil tür

ve gruplarınailiskin bilgi

C.2
C.3

Sermaye piyasas: aracmin

ihrac edileceSi para birimi

Turk Lirası

Thrae edilmis ve bedelleri Thracci’nin meveut Sdenm
is sermayesi 30.000.000 TL olup, bu
sermaye her biri 1 TL nominal degerde toplam 30.000.000
adet

tamamen Ödenmis pay
sayısı ile varsa bedeli tam
Gdenmemis pay sayisi

paydan olusmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmistir,
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Her bir paym nominal

C4

degeri

Sermaye piyasasi aracinin Sirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Türk Ticatet
saßladıgı haklar hakkında Kanunu hükümleri dogrultusunda asagıda
ki haklar tanınmıstır;
bilgi
Kardan Pay Alma Hakkı, Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan
Cikarma ve Satma Hakkı, Tasfiyeden Pay Alma Hakki, Bedelsiz

Pay Edinme Hakla, Yeni Pay Alma Hakki, Genel Kurula Davet
ve

Katılma Hakkı, Oy Hakkı, Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı, Iptal
Davası Acma Hakkı, Azınlık Hakları, Ozel Denetim isteme Hakkı,

ES

devir
ve
kasıtlayıcı

hakkında bilgi

C.6

Dönüstürme Halkkı.
Halka arz edilecek payların devri ve serbestge tedavül etmesine
tedavülünü iliskin herhangibir kısıtlama bulunmamaktadır.

Sermaye piyasası araemın

hususlar

Halka arz edilen sermaye
piyasasi
araclarımn

Halka arz edilen paylarm Borsa Istanbul’da islem górmesi igin

Borsa ÍstanbuPa 2.0 Tarihinde basvuru yapılmıstır.

borsada islem görmesiicin
basvuru
yapılıp Halka arz, söz konusu payların Borsa’da islem görece$i anlamı
na
yapılmadıgı veya yapılıp gelmemekte olup, halka arz
edilen payların satısı tamamlandıktan
yaplmayacafı hususu ile sonra Borsa Istanbul mevzua
tının ilgili hükümleri gergevesinde
islem görülecek pazara Borsa Istanbul A.$. Gene! Müdürl
ügi’nün verecegi olumlu karar

C.7

iliskin bilgi

Kar
dagitim
hakkinda bilgi

_pelitikast

baglidir.
Sirket'in 21.05.2020 tarihli 2020/07 no.lu Yönetim Kurulu

Kararı'yla “Kär Dagıtım Politikası” ik Genel Kurul’un onayına
sunulmak üzere aga&ıdaki sekilde düzenlenmistir:
“Sirket Yonetim Kurulu, yukarida belirtilen tarihte, Sirket merkezi

olan Orugreis Mahallesi Tekstiltent Caddesi No:

I2-B/154

Esenler/Istanbul adresinde, toplanarak asagıda belirtilen kararları
oy birlifivde almıstır:
Kontrolmotik AS, ("Sirket") kär dagıtım politikası ("Politika”),
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu, T.C. Basbakanhk Sermaye Piyasası Kuruly'nun ("SPR")
Kär Payı Tebligi (11-19. 1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas
Sözlesme'miz hükümleri cergevesinde hazırlanmıstır.
Bu gergevede Sirket, mevcut yasal düzenlemeler cercevesinde

hazırlanmıs finansal tablolarda yer alam net dönem körı esas
alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akcelerile vergi,
Jon ve mali ödemeler, varsa gecmis vil zararları düsüldükten sonra)

hesaplonan dagitilabilir kér tutarmin asgari %30"unu nakit kér

payolarak da&ılmayı hedeflemektedir.
Kär payları, meveut payların tamamına, bunların ihrag ve iktisap

tarihlerine bakılmaksızın esit olarak, yasal süreler icerisinde Genel

Kurul onayım takiben Genel Kurul'un tespit ettigi tarihte pay
sahiplerine dagıhlacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dagıtılacak olan kär payının
oranı, Sirket'in yatırım vefinansman stratejileri fle ihtivaciar:,ilgili
mevzualta gergeklesen degisimier ve gelismeler, Sirket'in Olta ve

uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kärlılık,

inansal durum, borgluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel
ekonomik sartlar da dahil olmak ve bunlarla sımrlı olmamak üzere

birtakım unsurlara baglıdır.
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Bu sartlar dogrultusunda, dagitilabilir kay payt orani, yénetim
kurulunun Önerisi ve genel kurulun onaytyla yukarıda yer alan
esaslar gercevesinde herhangi bir kár dagitim yapılmamasın
a
karar verilebilir.
Sirket Esas Sözlesmesi'nde kör Payı avansı daßılımı hususuna
yer

verilmis olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirti
len usul ve

esaslara uymak suretiyle kér pay: avanst dagitilabilir. Esas
Sózlesme'nin "Karm Tespiti ve Daßıtinn”baslıklı 14. Maddesi
kar

dagılımınailiskin esaslara yer vermektedir.”

D.1

D--RISKLER

Tbracgrya, faaliyetierine ve
ihracgmm
nitelikli
insan
iginde bulundugu sektöre o
kaynafı
bakımından
sürekl
ilißin
i
saSla
iliskin
yamam
asi;
ônemli
risk
faktörleri hakkında bilgi
Cesitli tilkelerde, farklı ve yüksek teknolojiler igeren ve degisik
özelliklerdeki projeler icin en önemli kaynakların basında nitelikli
is glicti gelmektedir. Thracemin 31.03.2020 tarihi itibarıyla görev

yapan 134 personelinin mesleki ve görevi geresi uzmanhk
alanlarında gerek Sirket merkezinde gerekse yurt igi ve yurt

dısında düzenlenen seminer, kurs gibi eSitimlere katılımı
saglanarak ilgili alanlardaki uzmanlasına saSlanmaktadir. Kendi
alaninda uzmanlasmis personelin elde tutulamaması durumunda

bu pozisyonlarin yeni personellerle ya da meveutpersonellerin yer
degistirilmesiyle ikame edilmesinde karsılasılabilecek problemler

Ihraggr’nın faaliyetlerinde duraksamalara ve aksamalara neden

olabilecegi gibi, yükümlülüklerini yerine getirmede sıkıntı
Yagamasina veya daha ytiksek maliyet ile personel ikame etmesine
neden olabilir. Bu durum projestirelerini ve Sirket’in brüt kar
marjını olumsuz yönde etkileyebilir,
®

Yöneticilerin katma degerine bagımlılık:

Sirket’in faaliyetleri yöneticilerin katma deSerine (karar alma,

projelerin takibi ve projelere proaktif yaklasma) ba&ımlı olup, bu
kisiler sirket politikalarına, yeni müsterilerin bulunmasına veya

mevcut músterilerle olan iliskilerin sürdürülmesine önemli katkı
saglamaktadirlar. Herhangi bir sebeple bu kisilerin ayrılması veya
görevlerini bırakması sonucundayerlerine yeni yöneticilerin

bulunamaması durumunda Sirket’in faaliyetleri olumsuz yönde

etkilenebilir.

e
Íslerin proje bazh olmasi nedeniyle satis hastlatmim
dalgalanmasi:
Sirket’ in satısları farklı coßrafya ve sektörlerde olmasma karsın

gelirlerin proje bazlı olması sebebiyle satislar piyasa sartlarına
baßımlıdır. Piyasada girketin faaliyet gôsterdiëi sektôrlerin

yavaslamasi, is yaptı$ı pazarlarda is imkänlarının ve yeni

fl
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projelerin azalmas: Sirket’in satis hasilatmin dénemsel olarak
azalmasına ve dalgalanmasina sebep olabilir.

>

Proje yapilan tilkedeki riskler ve tahsilat sorunu:

Sirketin mevcut ve hedef pazarları Türkiye ve Türkiye dısında
gelismekte olan ülkeleri ve coërafyalant (Sahra Alti Afrika,
Orta
Dogu, Túrki Cumhuriyetler) igerdiginden, bu bölgelerdeki
ülkelerde hukuk, finans ve kurumsal yönetim anlamındaki

eksiklikler projelerin yer yer durmasına, yarım kalmasına
ve

olusan hakkedislerin dogru zaman ve tutarlarda tahsil
edilememesine vol acabilir.
°

Satis hasilatium agirhgum olusturan enerji sektöründeki
olumsuz gelismeler:
Sirketin mevcut ve hedefpazarları Türkiye ve Türkiye dısınd
a

Enerji sektöründe mevcut konjonktürde ham maddenin (petrol,

dogal gaz, tabii kaynaklar) bulundugu coSrafyalardakitilkeleril
e

söz konusupazarı yöneten ve isleten úlkelerin farkh olması ve bu
sebeple sektörün politik ve bölgesel risklere karsı kırılgan
olmasına ve projelerin yer yer durmasına ve yavaslamasina yo!
agabilir. Ayrıca Türkiye de ham madde nin yetersizli3i ve Sanayi

nin yavaslamas: enerji túketimini ve dolayistyla enerji

yatırımlarını azaltmaktadır.

s
Tedarikei, ana yüklenici ig ortakbklan, ürün côzüm
ortaklars, vb. proje taraflanmmn yükämiülüklerini yerine
getirememe hali

Projelerde birlikte galısılan tedarikciler ve tüm proje paydasları
asagida belirtilen risklere acık olabilir.

© Tedarikeilerin finansal ve teknik anlamda yetersiz olması
o Tedarikgilerin

organizasyonlarının

gecikmelere sebep olmaları

zayıf

olması

ve

o Ürünlerin seri ya da tekil olarak arıza ve eksikliklerinin
olması

o Olası döviz kuru degisikleri.
© Proje malzemesi ve sarf malzemelerindeki olası fiyat

degisiklikleri.

o Isgilik ticretleri degisiklikleri.
o Ügüncü sahıslardan (tageron ve diger hizmet sunucular)
alınan hizmetlerde ortaya cıkabilecek fiyat deSisiklikleri.
© Isverenlerce ödemelerin zamanında yapılmamasıolasılıöı.
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8
Finansman saÿlanmas gereken hallerdeki eksiklik
nedeniyle is kayıpları
o Yeni is edinimleri igin ihalelerde gerekli olan teminat
mektubunun alınamaması

o ARGEfaaliyetlerine kaynak ayrılamaması
o Projelerin uzun süreli olması nedeniyle Have isletme
sermayesi ihtiyacının karsilanamamasi

© Projelerin nakit akıslarının dönemsel olarak negatif

ilerlemesi

© Projelerin baslamasiyla tedarikçi ve müsterilere verilen,
Akreditifler ve teminat mektupları igin gerekli limitlerin
ve bu garantilerin doëru zamanda ve oranda
olusturulamaması
e
Bakiye siparis (backlog) olarak hesaplanan ileriye dönük
gelir tahminlerinin gerceklesmemehali
Projeksiyon olarak kabul edilen projelerin miisterilere, sektdre ve
bölgesel risklere baglı olarak durması, sekteye ugramasi ve iptal
olması halinde is gelistirme maliyetlerinin olusması ve baz
siparisin ve hasılatın azalma ihtimali ortaya gıkar.

.

Úrin

ve hizmette
nedeniyle is kaybr

(yazılım-donanım)

aksaklıklar

Projelerin yónetiminde asagidaki yasanabilecek durumilar
karliligin azalmasina yol acabilir;
o Yeni ig edinimieri igin ihalelerde gerekli olan teminat

mektubunun almamaması

o Is ve personel planlamasının dogru yapilamamasi,
© Siparislerin
verilememesi,

dogra

zamanda

ve

dogru

sekilde

o Uretilen hizmet ve ürünlerin projelerin gerekliliklerine ve
teknik gereklilik ve standartlara uygun olmaması,
o Úretilen hizmet ve ürünlerin gerekliliklere ve standartlara
uygun hale getirmek icin tekrar üretilmesi,
o Projedeki eksik ve yanlislarm doëru zamanda tespit
edilememesi ve proaktif yaklasılmaması.
o

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artmasi;

Sektére yeni firmalarin girmesi ve rekabetin arıması ile Ihraser'nın

karlılıgı azalabilir ve sektérdeki Pazar payı kügülebilir. Bu durum

Ihragcı’nun finansal durumunuolumsuz yöndeetkileyebilir.
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Özellikle Türkiye’de sanayi üretiminin azalması ile özellikle enerji
sektöründeki yatırımların azalması sebebiyle rekabet son yıllarda
artmıs ve yeni yatırımlara feklifüreten firmasayıları gecmis yıllara
oranla artmıstır. Ayrıca teknolojinin gelismesiyle ulagiabilirligin
artmast bilge iilkelerde daha fazla firmanin rekabet etmesine yol
agmaktadır. Projelerdeki teknoloji ve entegrasyon paylari dlistiikee
rekabetin artması kagınılmaz olmaktadır ve ba durum satis
hasılatlarının ve kar marjlarının azalmasina yol acabilir.

e

D3

Ürün ve hizmetin teknolojisinin degismesi;

Sektörde olusabilecek hızlı gelismeler, yenilikler ve dedisiklikler
neticesinde ihragemın sundugu ürin ve hizmetler yeni gelismelere
uyum saglayamayabilir ve gózúm üretemeyebilir. Bu durumda yeni
ve gelisen teknolojilere uyum igin planlanmayan yeni yatırımlar
gerekebilir, bu durumda ihragginin Ar-Ge, egitim vs. maliyetlerini
arttıracaßından karliligim olumsuz etkileyebilir.
Sermaye piyasası aracına
iliskin
önemli
risk
faktörleri hakkındabilgi

6
Ihraca konu olan paylarilk kez halka agik bir piyasada
islem góreceginden fiyat ve islem hacminde dalgalanmala
r
görülebilir:
Halka arzın gergeklesmesi sonrasinda halka arza kom olan paylar
a

iliskin bir Pazar olugacagının ve/veya böyle bir pazarın olugmasi
halinde söz konusu pazarın süreklilik góstereceginin bir garantisi

yoktur. Halka arza konu paylara iliskin aktif bir islem pazarının

olusmaması ya da ilgili pazarın süreklilik göstermemesi halinde ise
yatırımcıların halka arz kapsamındasatın aldıkları payların alım ve

satım islernlerini yapma imkanları olumsuz yönde etkilenebilir.
Satılacak payların halka arz fiyatı, fiyat tespit raporu ile belirle
nmis
olup, arz sonrası Borsa Istanbul’da islem güreceëi pazarda olusacak

fiyattan farkhlık gösterebilir.
s
Fiyat tespit raporu kaynakhriskler:
Sirket'in ciro artist hedeflerinin gerçeklesmemesi durumunda,fiyat

tespit raporu varsayımlarının gergeklesmeme riskinden dolayı
Sirket’in finansal performansı beklentilerin altında olusabilir veya

sermaye piyasası kosullarının kötülesmesi durumunda Sirket’in

paylarının fiyatı düsebilir. Fiyat tespit raporundaki varsayimlarm

gerceklesmesi veya gerceklesmemesi Ihrassının pay fiyatnın halka

arz sonrasındaki seyrini eikileyece&inden, yatırımcıların yatırım

kararlarını söz konusu varsayımların detaylı sekilde incelenmesinin

ardından vermesi gerekmektedir.
*
Halka arz sonrası Ihraec’um ana pay sahipieri,
Ortaklık sermayesinin önemli bir béliimiine sahip olmay
a
devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diger
pay

sahiplerinin menfaatleri ile catisabilir:
Halka arzın tamamlanmasından sonra, Ihraccı’nın ana pay sahipleri,
ortaklık sermayesinin cogunlugunu kontrol etmeye devam

edecektir. Halka acılma sonrası Sami Aslanhan ve OmerUnsalan’in

toplam pay oranı %80 olacaktır. Sirket’in sıkarları diger pay

sabiplerinin gikarlarmdan farklılık gösterebilir ve ortaklık lehine
olacak veya difer pay sahiplerinin cıkarlarının korunmasını
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saglayacak belli kararlar alınmasına veya belli girisimlerde

bulunulmasına engel olusturabilir. Pay cogunlugunun bir ya da

birkag pay sahibinde toplanmis olması çoëunluk hisselerinde
gergeklegebilecek bir el dedistirme islemini geciktirebilir,
ertelenmesine sebep olabilir veya önleme sonucunu dogurabilir ve
kar payı dafıtımı, yeni pay cukarilmasi gibi pay sahiplerinin onayını
gerektiren islemleri kontrol edebilecektir.
.
Íhracer ve ana pay sahiplerinin halka arz sonrasi
Ortaklık sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaları pay
fiyat ve hacmi üzerinde önemli etkiye sakip olmalarına sebep
olabilir.
Halka arz sonrası Ihrasgı’nın ana pay sahipleri Ortaklık
sermayesinde önemli bir paya sahip olmaya devam edeceklerdir.
Halka arzin büyüklügü de dikkate alındıSında önemli paya sahip
olma durumu olası pay sahiplerinin pay satıslarında pay fiyatında
sert hareketlerin yaganmasına sebepolabilir. _
Sirket’in ve ortakların verdigi satmama taahhüdünün süresi

bittiginde, Sirketin ve/veya ortaklarin yapabilecegi pay satislari
ve/veya Sirket'in alacagı likiditeyi artırıcı kararlar pay fiyatı
üzerinde baskı olusturabilir,

Ihrasgı’nın paylarının Borsa’da islern göremeye basladıdı tarihten
itibaren | yıl toplam nominal degeri 1.812.500 TL olan paylar da
satiga hazir bekletilmekte olup, mevzuatta yazılı sartların olusması

halinde bunların da satılabilece$i ihtimali paylarin fiyati tizerinde
baskı olusturabilir.
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cde jde a

iliskin
es ot

Sermaye artırımı yolu ile gerceklestirilecek olan halka arza iliskin
toplam maliyetin 2.675.306 TL olacafı tahmin edilmekle birlikte

te hmini topl
sa hi ana
tal ote. oplam u a ve

basına maliyetin 0,38 TL olması Öngörülmüstür.
Ihrasgının halka arzdan sermaye artırımı kapsamında toplam brüt

lr ile ° alla cas
alepte

yatirnmelardan

wunan

Sirket’in maliyeti 2.397.503 TL olacagi tahmin edilmektedir. Pay
TL nakit girigi elde edecegi beklenmektedir (Net:

talep

TL)

edilecek tahmini maliyetler

hakkında bilgi

o
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Halka arzdan pay alacak yatırımeilardan, ihrag edilen
paylarin
bedeli dısında alım taleplerine aracılık eden yetkil
i kuruluslar
tarafından islem komisyonu bedeli talep edilebilir.
Bununla birlikte
daha ónce herhangi bir aracı kurumda hesabı
bulunmayan

Yabrimorlar için ise hesap açma ticreti vb. maliyetler dogabi
lir,

E.2a

Halka
halka

arzın
arz

gerekcesi,
gelirlerinin

Malka Arzm Gerekcesi

kullanim yerleri ve elde

Sirket Yonetim Kurulu, 09/06/2020 tarih ve

2020/11 sayılı
edilecek tahmini net gelir kararı ile 150.000,000 (yüze
llimilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye
hakkinda bilgi
tavanı igerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) Türk
Lirası olan
gıkarılmıs sermayenin, tamamı nakden karsilan
mak suretiyle

6.250.000

(altımilyonikiyüzellibin)

Türk Lirası

36.250.000
(otuzaltimilyonikiyüzellibin
Gikartimasma oybirligi ile karar vermistir.

arttırılarak

Türk

Liras”na

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Sirket halka arz neticesinde elde edecegi net fonu,
agagida
belirtilen alanlarda Kullanacagim “Sermaye Artır
ımından Elde
Edilecek Fonun Kullanım Amacına Tliskin Yöne
tim Kuratu

Raporu’nu” 09/06/2020 tarih ve 2020/12 sayılı
yönetim kurulu
karan fle kabul etmistir (Ek/2);

Sirket halka arz neticesinde elde edecegi net fonu. agagi

da belirtilen

alanlarda kullanacaktır,

1.

isletme Sermayesinin Giiclendirilmesi

Sirket’in yeni projelerinde uzun zamaniirtin ve hizme
t
harcamaları yapılması gerekmektedir. Bu dogrultuda,
Sirket’in
Sirket’in is planları ve orta vadede hedefledigi projeler
göz önüne
alınarak ileriye dönük fırsatların degerlendirileb
ilmesi icin

Sirket'in isletme sermayesinin güglendirilmesi
hedeflenmekte,
isletme sermayesinin güglendirilmesinin proje
finansmanında

Sirket’e kolaylık saglayacagi dlistintilmektedir. Bu
dogrultuda,

Sirket,

net

halka

arz

gelirinin

yaklasık

%35’ini

sermayesinin güglendirilmesi amacıyla kullanmayı planl

2.

isletme

amaktadır.

Yeni Yatırım ve Kapasite Artis

Sirket’in iretim kapasitesinin arttırılması ve yeni yatır
ımların

devreye alınması amacıyla asafıda ayrıntılarına
yer verilen tig ana

baslıkta makine,
planlanmustır.
©

ekipman

ve

altyapı

yatırımı

yapılması

Mühendislik gelistirme yazılımı ve bilgi teknol
ojileri
altyapısı kapasiteartısı kapsamında,
(@) mevcut operasyonda kullanılan mühendislik tasar
ım,
hesaplama,

modelleme ve

analiz

yazılımlarının

kapasitelerinin artırılması ve eklenecek yeni tasar
ım

ve simülasyon yazılımlarıyla mühendislik ve
tasarım

(b)

kapasitesinin gelistirilmesi ve
meveutbilgi teknolojileri altyapisinda yeralan server
,
workstation, sanallastırma, depolama ve haberlesme
fi
fia

Î
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ekipmanlarının gelistiilmesi, daha geligmis teknoloji

ürünler ile desteklenmesi
hedeflenmektedir.

(if)

Mobil trafo merkezi, mobil daßıtım merkezi (e-house) ve

enerji santrali kontrol sistemi ürünleri retim hatlarının
gelistiriimesi igin gerekli ekipman alımı kapsamında,
(a) mobil trafo merkezi ve mobil dafıtım merkezi üretim
hatları icin elektromekanik tesisat alımı ve altyapı
yatırımları gergeklestirilmesi ve
(b) enerji santrali kontrol sistemi icin elektronik devre
donantminm gelistirilmesinde kullanılacak techizat
ve yazılımının gelistirilmesinde kullanılacak bilgi
teknolojileri ürün ve yazılımların alımı
hedeflenmektedir.
Gi) Ayrıca
Sirket’in
Ar-Ge
galısmaları
neticesinde
gelistirilebilecek ürünlerin/ürünün seri üretim tesisi altyapısı icingerekli yatırım ve techizat alımı planlanmaktadır.
Buna gore Sirket, net halka arz gelirinin yaklasık %13’ini yukarıda
belirtilen yeni yatırım ve kapasite artırımı islemleri cercevesinde

kullanmayı planlamaktadır.
3.
Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı
Sirket’in rekabet gücinün artırılması ve yeni ürün/hizmet

gelistirme kabiliyetinin gelistirilmesi amaciyla AR-GE imkan ve

galıgmalarının
artırılmasına
yönelik
yatırım
yapılması
hedeflenmektedir. Bu dogrultuda Sirket, net halka arz gelirinin
yaklasık %30’unu yeni AR-GE yatırımlarının finansmanı için
kullanmayı planlamaktadır.
4.

Ihracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması
Sirket, ihracat hacminin artırılmasına yönelik calısmalar

yúritmeyi hedeflemektedir. Bu amacla, yeni ülke pazarlarına
girilmesi, bölge ofislerinin agilmasi, ihracata yonelik isgtictiniin
artırılması, satıs-dafıtım olanaklarımızın artırılması, tarıtım, fuar

ve sair organizasyonlara daha fazla katılım, yeni is baßlantılarının
kurulması ve genel olarak satıs ve pazarlama faaliyetlerinin daha
etkin hale getirilmesi planlanmaktadir. Bu dogrultuda, Sirket, net
halka arz gelirinin yaklasik %20’sini ihracata yönelikfaaliyetlerin
artırılmasında kullanmayı hedeflemektedir.
E3

Halka arza iliskin bilgiler Sirketin halka arz edecegi, sermayesinin
30.000.000 TL’den
ve kosulları
36.250.000 TL’ye cikarilmast nedeniyle 6.250.000 TL ve meveut
ortakların sahip olduëu 1.000.000 TL olmak tizere toplam
7.250.000 TL nominal degerli paylarm halka arz sonrast sermayeye
oranı %20’dir. VII-128.1 Teblik kapsamunda halka arz edilmesi
planlanan toplam 7.250.000 TL nominal degerli paylarin %25’ine
tekabtil eden 1.812.500 TL nominal degerli satisa hazir hale
getirilen nama yazılı payların halka arz sonrası sermayeye oranı

Y tir. Satısa hazır bekletilen payların tamamının satıldıdı
varsayımıyla, halka arz edilen payların nominal degerleri toplam:
9.062.500 TL ve bu paylarin Sirket sermayesine orant ise %25
olacaktır.

Satıs, Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafından “Borsa’da

Satıs Yöntemi” kullanılarak gergeklestirilecektir. Borsa’da satis
“Sabit Fiyatla Talep Toplamave Satis” yontemiile BIASBirinci]
A
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Piyasa’da gerçeklestirilecektir, Sabit fiyatla talep toplama stiresi
2

is günü olacaktır. Satısa sunulan sermayo piyasası aragla
rına talep
toplama sliresi iginde yeterli talep gelmesi durumund
a dahi bu
siirenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir.
Halka arz, Borsa Istanbul A.S. Birincil Piyasa’da “Bors
a’da Satis”
yöntemi ile yapilacagindan, Borsa Istanbul A.S. üyesi
yatırım
Kurulusları araciliór ile halka arza katılan
yatırımcıların
hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerek
mekte olup,

dagitum zaman öncelii kuralma göre yapılacaktır
.
Pay bedelieri halka arza aracılık eden yetkili kurul
us

olan Gedik

Yatirim Menkul Degerler A.S. tarafından tahsil edilin
ce halka arz
igin acılmıs olan özel banka hesabına yatırılacaktır,
Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin
satis stiresi
igerisinde BIAS’ ta iglem yapmaya yetkili yatırım kurul
uslarından
birine bagvurmaları gerekmektedir. BÍAS'ta islem yapm
aya yetkili
yatırım kuruluslarının adres ve telefonlarına iliski
n bilgi Borsa
Istanbul A.S. (www.borsaistanbul.com), Kamuyu
Aydınlatma
Platformu (www.kap.org.tr) ve SPK’nın (www.spk.gov.tr
) internet

E4

Catısan
menfaatler
de
dahil olmak üzere halka

arza iliskin ügili kisilerin
önemli menfaatleri

sitelerinde yer almaktadir.
,
Borsaistanbul Birincil Piyasa’da islem saatleri 10:30
~ 13:00°dir.

Kontromatik paylarının halka arzından, halka
arz geliri elde
edecektir,

Halka arza aracilik eden Gedik Yatırım aracılık
komisyonu, Abaküs
Bafimsiz Denetim A.S. bagimsiz denetim ticret
i, LBF Partners

Avukatlık ve Danısmanlık Bürosu raporlama ve danıs
manlık ücreti
alacaktır.

Gedik Yatırım, BF Parners Avukatlık ve Danı
smanlik Bürosu,
Bagimsiz Denetim Sirketi ve Sirket arasında herha
ngi bir sermaye

iliskisi yoktur. Gedik Yatırım halka ar islemi
nedeniyle elde
edecegi komisyon harig dogrudan ya da dolaylı olara
k halla arzin
bagarisina baglanmus bir ekonomik gıkarı bulunmamak
tadır. Gedik
Yatirim ile ihraççinm sermayesinin %5 ve daha
fazlasina sahip pay

E.5

sahipleriyle aralarinda herhangi bir anlasma yoktur.

Sermaye piyasası aracını Kontrolmatik
Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.S. 6.250.000 TL
halka
arz
eden nominal degerli payları sermaye arısı
suretiyle halka arz
kisinin/ihraceınm

edilecektir. Sami Aslanhan ve Omer Unsalanise her biri 500.0
00" er

ismi/unvanı

Kim

kadar

tarafindan

verildigi

süre

igerecek
dolasımdaki

miktarinin

ile

ve

ne herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerce
klestirmemesine,

taahhüt

hususlarını

sekilde
pay

artırılmamasına
iliskin
verilen
taahhütler

hakkında bilgi

TL’Iik pay olmak tizere toplam 1.000.000 TL nominal
degerli pay:
ortak satıgı ile halka arz edecektir.
Sirket Yónetim Kurulu'nun 09/06/2020 tarih ve 2020/
14 sayılı
karart ile Sirket paylarinBorsa Istanbul A.S. ‘de islem
görmeye
basladigi tarihten itibaren 1 (bir) yil stireyle Sirket
paylarında

dolasımdaki pay miktarının ig kaynaklardan
yapılacak sermaye
artırımları harieinde artırılmamasına ve bu süre boyunc
aileride yeni

bir satıs veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınm

amasına

karar verilmistir.

Ihraggının ana ortaklarindan Sami Aslanhan ve Omer Unsal
an

04/05/2020tarihli beyanları ile Kontrolmatik Teknoloji
Enerji ve
Mühendislik A.S.’de sahip oldukları Sirket paylarının
birincil halka
arzım takiben, payların Borsa Istanbul A.S.'de islem
görmeye
basladı$ı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Sirket
paylarında

herhangi bir bedelli sermaye artırımı gergeklestirmeyeceklerin
i,
Borsa Istanbul A.S.’de higbir sekilde Sirket payı satmayacak
ların,
18
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dolasımdaki pay miktarını artırmayacaklarını, bu süre boyunca
ileride yeni bir satig veya halka arz yapılmasına yönelik karar
almayacaklarını ve Borsa Istanbul A.S. dısında yapılacak satıslarda
satısa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacafını alıcılara
bildireceklerini kabul beyan ve taahhüt etmislerdir.
Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, halka arzda satılamayan
payların Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafından bakiyeyi

yüklenim neticesinde alınması ya da birincil piyasadaki halka arz

islemi süresinde Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. portföyüne
pay satin alinmasi halinde; Pay Tebligi’nin S’inci maddesinin S’inci
fıkrası kapsamında halka arz sonrası Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S. portföyüne alınan payları, halka arz edilen payların
Borsa’da islem görmeye baslamasından itibaren altı ay süreyle
halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa’da satmayacadını, bu
payları halka arz fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu
doguracak sekilde herhangi bir isleme tabi tutmayacagini, bakiyeyi
yüklenim nedeniyle ya da birincil piyasadaki halka arz isleminde
portfSytine satin alacafı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve
Mühendislik A.S. paylarının borsa disında satılması halinde, borsa
dısında satılan payları alanlarında bu sinirlamaya tabi olacaÿim
E.6

Halka arzdan kaynaklanan
solanma etkisinin miktarı
ve yüzdesi

Yeni

pay

alma

hakkı

kullanımmın söz konusu
olması
durumunda,
mevcut hissedarların halka

arzdan

E.7

pay

almamaları

taahhüt etmistir.

Halka arz, sermayeartırımı ve ortak satısı seklinde gergeklesecektir.

Halka arz mevcut ortakların rüchan hakları kısıtlanarak
gergeklestirilecektir. Halka arzdan pay alacak yeni ortaklaricin
TL tutarmda ve %
oranmda negatif sulanma etkisi ortaya

cıkacaktır.
Mevcut ortaklar igin sulanma etkisinin pozitif

%.

oranında gerceklesmesi öngörülmektedir.

TL tutarında ve

durumunda
sulanma
etkisinin miktarı ve yüzdesi
Talepte
bulunan Yetkili kuruluslar yatirimenlardan hesap agma ücreti, sermaye
yatırımcılardan
talep piyasası aracimn MKK’ya virman ticreti, yatırımcının baska aracı
edilecek tahmini maliyetler kurulugtaki hesabına virman ücreti, EFT
ücreti, damga vergisi ve

hakkında bilgi

diger ticretler talep edebilir.

