
Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AS.

Sermaye Piyasası Araci Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
.../...…2026 tarihinde onaylannustir.

Ortakhgmuzin cikarilmis/ sermayesinin 16.000.000 TL’den 24.700.000 TL’ye
gıkarılması nedeniyle artırılacak 8.700.000 TL nominal degerli paylarının halka arzına
iliskin sermaye piyasasi araci notudur.

Bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra
ayrıca halka arz edilecek payların nominal degerinin yiizde yirmi besine tekabiil eden
2.175.000 TL nominal degerli paylar da satisa hazir bekletilmek üzere olusturulmus
olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP’tailan edilmesinden itibaren 1
yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatmin yiizde yirmi bes fazlasmdan daha
yüksek seviyede kaldıgı müddetge borsadaikincil piyasada satisa sunulabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer
alan bilgilerin dogra oldugunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecegi gibi, sermaye
piyasası araclarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz
edilecek payların fiyatının belirlenmesinde KuruPun herhangi bir takdir ya da onay
yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihrascı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte gecerli
bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek paylarailiskin yatırım kararları
ihraggı bilgi dokiimani, sermaye Piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracg bilgi
dokiimani ve ézet, ortakhgimizin ve halka arzda satısa aracılık edecek Gedik Yatırım
Menkul Degerler A.S.’nin www.dinamik-izmir.com ve www.gedik.com adresli internet
siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAPYnda (kap.gov.tr) centeno...
tarihinde yayımlanmıstır. Ayrıca bagvuru yerlerinde incelemeye acık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarinca, izahnameyi
olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraggı sorumludur. Zararın ihraggıdan tazmin
edilememesi veya edilemeyece$inin acıkea belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca
aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihraccının yönetim kurulu üyeleri
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildigi ölgüdesorumludur. Baßımsız denetim, derecelendirme ve degerleme kurulusları gibi
izahnameyi olusturan beigelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi vekurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden
SPKn hiikiimleri cercevesinde sorumludur.

Kurulea „edlen tarihinde onaylanan ihrage bilgi dokiimam kapsaminda dahaônceihrag edilen sermaye piyasasıaracı bulunmamaktadır.
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I. BORSA GORUSU:
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I. DIGER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜS VE ONAYLAR:

Yoktur.
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1. SERMAYE PÍYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN

KISILER

Bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip

oldugumuz tüm bilgiler gergevesinde, gercefe uygun oldugunu ve sermaye piyasasi araci

notunda bu bilgilerin anlamumi degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasiicin her

tiirlii makul dzenin gésterilmis oldugunu beyan ederiz.

 

Thrace

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sorumlu Oldugu Kısım:
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Yetkilileri

Metin Akdas Etem Sigman
 

Yönetim Kurulu Bsk. Yönetim Kurulu Üyes

SERMAYE PIYASASI ARACI

NOTUNUN TAMAMI

  

   
 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili

Kurulusun Ticaret Unvamve Yetkilisinin

Gedik Yatırım Menkul Degerler A. 8.

Sorumlu Oldugu Kısım:

 

Arda Alatas T. Metin Ayısık

Genel Müdür Yardımcıs Ge üdür  SERMAYE PÍYASASI ARACI

NOTUNUN TAMAMI    
Sermaye piyasası aracı notunun bir parcası olan bu raporda yer alan bilgilerin,

sahip oldugumuz tüm bilgiler cercevesinde, gercege uygun olduguna ve bu bilgilerin

anlamini deBistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi icin her tirlii makul özenin
gösterilmis oldugunu beyan ederiz.

Imzalı sorumluluk beyanları sermaye piyasası aracı notunun ekinde (Ek/1) yer
almaktadır,
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HSY Danısmanlık ve Bafımsız Denetim A.S.
 

31.03.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ve
o 31.12.2017 tarihli finansal tablolara
aSMIMM iliskin özel bagımsız denetim raporları

akBasdenetci

   

 

  
 

 

Bagimsiz Hukukcu Raporunu Hazırlayan
Kurulus Sorumlu Oldugu Kism:

 

   
 

Bagunsiz hukukgu raporu
Av. Burcu Uyar   
 

2. RISK FAKTÖRLERI

+ {hraca konu olan paylarilk kez halka agik bir piyasadaislem görecefindenfiyat ve
islem hacminde dalgalanmalar görülebilir:

Sirket payları halka arz öncesinde aktif olarak herhangi bir örgütlü piyasada islem
görmüyor olup, ilk defa Borsa Istanbul’da halka arz edilecektir. Halka arzın gergeklesmesi
sonrasinda halka arza konu olan paylara iliskin bir Pazar olusacagının ve/veya böyle bir
pazarın olugması halinde söz konusu pazarın süreklilik gösterecefinin bir garantisi yoktur.
Halka arza konu paylara iliskin aktif bir islem pazarının olusmaması ya da ilgili pazarın
sürekilik göstermemesi halinde ise yatırımcların halka arz kapsamında satın aldıkları
payların alım ve satım islemlerini yapma imkanları olumsuz yönde etkilenebilir.

Satılacak payların halka arz fiyatı, fiyat tespit raporu ile belirlenmis olup, arz sonrası
Borsa Istanbul’da islem görecefi pazarda olusacak fiyattan farklılık gösterebilir.

Ülke genelinde ve/veya küresel ekonomide görülebilecek daralmalar bununla birlikte
Sirket'in faaliyet gósterdigi sektörde olumsuz gelismelerin yasanması; Sirket’in hasılat ve
karlılık gibi finansal performans göstergelerini dogrudan etkileyebilir. Sirket’in olumsuz bir
finansal performans sergilemesi durumundaise Sirket paylarının deÿeri düsebilir veya hisse
fiyatında sert dalgalanmalar gôrülebilir. Sirket’in finansal performansı pozitif ayrısma
gösterip olumlu bir seyir izlese dahi dünya ve/veya ülke genelindefaiz oranları, döviz kurları
gibi genel piyasa kogullarını etkileyen göstergelerde hareketlilik yasanması, sermaye piyasası
araglarina olan talebi etkileyecek olup; sermaye piyasası araclarının fiyatlarını genel olarak
olumsuz etkileyebilir, séz konusu gelismeler de ayni ölgüde Sirket’in hisse fiyatma da
yansıyabilir.
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e Thrace:, gelecek dénemde kar pay: Sdememeye karar verebilir ya da kar pay:

dagitamayabilir:

Sermaye Piyasası Kanunu'na góre halka agik anonim ortaklıklar, kärlarını genel

kurulları tarafından belirlenecek kär daßıtımı politikaları gergevesinde ve ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak dagıtırlar. Ihraggının gelecekte yatırımcılara kar pay: dagitacagina

iliskin bir garanti bulunmamaktadır. Kär payı sirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın

dagitiimasindan elde edilen gelirdir. Bu baglamda, zarar edilen yillarda Ihrassının kär payı

dafıtması zaten mümkün olmayacaktır. Ayrica, Ihraggı'nın kanunen ayrilmasi gereken

yedekler ayrıldıktan sonra daßıtılabilir kart olusmayabilir veya karim dagitmamaya karar

verebilir. Kar payı daßıtılabilmesi igin öncelikle Sirket’in ilgili yılı kar ile tamamlamasi ve

varsa gegmig yıllar zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Sirket yónetimi dagrtilabilir

kar oldugu dónemlerde genel kurul onayı ile kar daßıtabilir. Payları Borsa’da islem gören

anonim sirketler karını nakden veya kär payının sermayeyeilavesi suretiyle pay ihrag ederek

daßıtabilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, sirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi,

Sirket’in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, sóz konusu bakiyeye payı

oranında istirak eder. Ortaklıgın tasfiyesi halinde diger túm alacaklılara gerekli ödemeler

yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ódeme yapilabilir.

« Fiyat tespit raporu kaynakhriskler:

Sirket’in ciro artigi hedeflerinin gergeklesmemesi durumunda, fiyat tespit raporu

varsayımlarının gergeklesmemeriskinden dolayı Sirket’in finansal performansı beklentilerin

altında olugabilir veya sermaye piyasası kogullarının kötülesmesi durumunda Sirket’in

paylarının fiyatı dügebilir.

Fiyat tespit raporundaki varsayımların gergeklesmesi veya gerçeklesmemesi Ihraggsmın

pay fiyatının halka arz sonrasindaki seyrini etkileyeceginden, yatırımanların yatırım kararlarını

söz konusu varsayırmların detaylı sekilde incelenmesinin ardından vermesi gerekmektedir.

« Halka arz sonrası Ihraggı’nın ana pay sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir

bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diger

pay sahiplerinin menfaatleriile çatisabilir:

Halka arzın tamamlanmasından sonra, Ihrasgı'nın ana pay sahipleri, ortaklik

sermayesinin cogunlugunu kontrol etmeye devam edecektir. Ortakhk paylarimin gogunlugunu

elinde bulunduran ortaklar olarak, ynetim kurulu üyelerinin seçimi ve önemli sirket islemleri

de dahil olmak tizere, hissedar onayı gerektiren tüm konularda önemli ölgüde etki sahibidir.

Sirket’in çikarlan diger pay sahiplerinin cıkarlarından farklılık gösterebilir ve ortaklık lehine

olacak veya diger pay sahiplerinin cikarlarmm korunmasim saglayacak belli kararlar

alinmasina veya belli girisimierde bulunulmasina engel olusturabilir. Pay gogunlugunun bir ya

da birkag pay sahibinde toplanmıg olması gofunluk hisselerinde gergeklegebilecek bir el

degistirme islemini geciktirebilir, ertelenmesine sebep olabilir veya önleme sonucunu

dogurabilir ve kär payı daßıtımı, yeni pay gıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren

islemleri kontrol edebilecektir. Tiim bunlar faaliyetler, beklentiler, finansal durum ve

faaliyetlerin sonuclarimoldugu kadar, paylarin piyasa fiyatını da etkileyebilir.

¢ ihracei ve ana pay sahiplerinin halka arz sonrast Ortaklk sermayesinin önemli bir

bölümüne sahip olmaları pay fiyat ve hacmi üzerinde önemli etkiye sahip

olmalarına sebep olabilir. ed aa 151 204
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Halka arz sonrası Ihracgı'nın ana pay sahipleri Ortaklık sermayesinde önemli bir paya
sahip olmaya devam edeceklerdir. Halka arzın büyüklügü de dikkate alındıgında önemli paya
sahip olma durumu olası pay sahiplerinin pay satislarmda pay fiyatında sert hareketlerin
yasanmasına sebep olabilir.

Ihracsı'nın paylarının Borsa’da islem görmeye basladıgı tarihten itibaren 1 yıl süreyle
SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay TebliSi’nin 9. maddesi 1. fikrası kapsamında toplam nominal
degeri 2.175.000 TL olan paylar da satısa hazır bekletilmekte olup, mevzuatta yazılı sartların

olugmasi halinde bunlarin da satilabilecegi ihtimali payların fiyatı üzerinde baskı olusturabilir.

3. IHRAÇÇIYA ILISKIN TEMEL BILGÎLER
3.1. Isletme sermayesi beyanı:

Sirket, izahnamenin bir kısmını olusturan isbu sermaye piyasası aracı notu imzalandıgı
tarihten itibaren 12 aylık süre zarfında cari yükümlülüklerini karsılamak üzere yeterli isletme

sermayesine sahiptir. 31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in net igletme sermayesi 23.861.650

TL’dir. (31.12.2019: 21.634.983 TL, 31.12.2018: 15.329.338 TL) Mevcut durumda cari
yükümlülüklerini karsılamak icin yeterli isletme sermayesi bulunmaktadır.

3.2. Ihrassının son durum itibariyle finansman yapısı ve borcluluk durumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

31.03.2020
Finansman Yapısı ve Borcluluk Durumu Tutar (TL)

Kısa vadeli yükümlülükler 11.687.451

Garantili 4.521.251

ı Teminatlı 1.544.300

Garantisiz/Teminatsız . 5.621.900

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli boreların kısa
vadeli kisunlar: haric) 7.925,409

Garantili 0

Teminatlı 4.592.214

Garantisiz/Teminatsız 3.333.195

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 19.612.860

Ozkaynaklar 44.527.733

Odenmis/cikariimis sermaye 16.000.000

Yasal yedekler 1.066.017

Diger yedekler -

TOPLAM KAYNAKLAR 64.140.593

Net Borcluluk Durumu    
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A. Nakit 34.791
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nakit Benzerleri 15.397.019

C. Alım Satım Amaclı Finansal Varlıklar -

D. Likidite (A+B+C) 15.431.810

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar -

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 578.515

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 1.907.352

H. Diger Kısa Vadeli Finansal Borclar -

I. Kisa Vadeli Finansal Borglar (F+G+H) 2.485.867

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borcluluk (I-E-D) -12.945.943

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 3.645.183
 

L. Tahviller =

M. Diger Uzun Vadeli Krediler -

N. Uzun Vadeli Finansal Borgluluk (K+L+M) 3.645.183

O. Net Finansal Borcluluk (J+N) -9.300.760

 

 

    
 

3.3. Halka arza iliskin ilgili gercek ve tiizel kisilerin menfaatleri:

Dinamik Isı paylarının halka arzından, halka arz geliri elde edecektir.

Halka arza aracılık eden Gedik Yatırım aracılık komisyonu, HSY Danısmanlık ve
Bagimsiz Denetim A.S. bagimsiz denetim ücreti, Avukat Burcu UYAR raporlama ve ücreti,
Projes Is Gelistirme ve Danısmanlıkve Proje Yönetimi A.S. danızmanlık ücreti elde edecektir.

Gedik Yatırım ve Sirket arasında herhangi bir sermaye iliskisi yoktur. Gedik Yatırım

halka arz islemi nedeniyle elde edeceëi komisyon hariç doërudan ya da dolayh olarak halka
arzin bagarisima baglanmus bir exonomik çikart bulunmamaktadir. Gedik Yatirum ile ihrasgının
sermayesinin %5 ve daha fazlasina sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlasma
yoktur.

Dinamik Isı ile hukukcu görüsünü olusturan Avukat Burcu Uyar arasında hukukgu
raporu ücreti dısında herhangi bir gıkar veya menfaat gatıgzması bulunmamakla birlikte,
ihraggının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir
anlasma yoktur.

Bagımsız Denetim Sirketi ve Dinamik Isı arasında herhangibir sermaye iliskisi yoktur.
Bagımsız Denetim Sirketi ihraggının sermayesinin %5 ve dahafazlasına sahip pay sahipleriyle
aralarında herhangi bir anlasma yoktur.

Halka arza hazırlık galısmaları sürecinde Sirket’e danısmanlık veren Projes is
Gelistirme Danısmanlık ve Proje Yönetimi A.S. ve Dinamik Isı arasında herhangi bir sermaye
iliskisi yoktur. Projes ls Geligtirme Damgmanlik ve Proje Yónetimi A.S.’nin halka arzın
bagarisina bagl olarak elde edeceÿi danısmanlık ücreti haric baska bir ekonomik gıkarı ve
Sirket’in pay sahipleri ile aralarında herhangi bir anlagma bulunm aktadı
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Gelistirme Danızmanlık ve Proje Yönetimi A.S.’nin yönetim kurulu baskam Etem Sisman
aynı zamanda Sirket’in yönetim kurulu üyesidir.

3.4. Halka arzm gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Sirket’in halka arz gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerine
iliskin rapor Sirket’in 11.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile
onaylanmıstır.

Sirket’in 11.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu karan uyarınca; halka
arzdan elde edilecek gelir, igletme sermayesinin giiglendirilmesinde, yeni yatırım ve kapasite
artısında, AR-GE kabiliyetinin gelistirilmesi amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımında ve
satıg-dafıtım ve ihracat faaliyetlerinin artırılmasında kullanılacaktır, Bununla birlikte Sirket
bünyesinde halka agılma sonrası kurumsallasma ve seffafligin saglanacak olması, halka acık
bir girket olmanin getireceÿi müsterilere, tedarikçilere ve diger paydaslara saglanilacak
güvence, bilinirligin artmasi ve bahse konu olan tim bu unsurlarin uzun vadede Sirket’in
rekabet gücüne ve büyümesine katkı yapması halka arzın gerekçelerini olusturmaktadir.

¢ isletme Sermayesinin Güglendirilmesi

Sirket yeni fabrika ve kapasite artırım yatırmları sonrası üretim ve satig hacminin artmasına
baglı olarak isletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirinin
%40’ını isletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

+ Yeni Yatırım ve Kapasite Artıyı

Sirket’in üretim kapasitesinin arttırılması ve yeni yatırımlarının devreye alınması amacıyla
kapasite artırımı ile yeni yatırımları iin makine ve ekipman yatırımı yapılması planlanmıstır.
Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %45ini yeni yatırım ve kapasite artırımı
amacıyla dekoratif XPS köptik hattı, EPDM köpük hattı, polietilen köpük levhahattı ve trafo,
proses sogutma makinalari ve giic dagitim panolarmdan olugan yardımcıtesisler yatırımları
icin kullanmayı planlamaktadır.

® Ar-Ge ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı

Sirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün gelistirme kabiliyetinin artırılması ve üretim
maliyetlerinin dügürülmesi amacıyla Sirket Ar-Ge ve laboratuvar imkanlarını genisletme
yatırımı planlamıstır. Net halka arz gelirinin %5’ini Ar-Ge ve laboratuvar yatırımları icin
kullanmayı planlamaktadır.

© Satis Dafıtım ve Ihracat Faaliyetlerinin Artırılması

Sirket’in, satıl dafıtım ve ihracat hacminin artırılması igin bu faaliyetlerin genisletilmesi
konusunda clısmalar yürütülmesi planlanmıstır. Bu amagla yeni úlke pazarlarına girilmesi,satıs dafıtım olanaklarının artırılması, tanıtım, fuar vb. organizasyonlara daha fazla katılım,yeni is baglantılarının kurulması vb. satig ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin halegetirilmesi planlanmaktadır. Net halka arz gelirinin %10’ünu satıs daßıtım ve ihracatfaaliyetlerinin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır.

Sirket’in 11.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu kararı Ek’de yer almaktadır.
3.5. Deposertifikasını ihrac eden hakkındaki bilgiler:

Yoktur.
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4. IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK PAYLARA iLISKIN BILGILER

4.1. Ihrac edilecek ve/veya borsada islem górecek paylarm ISIN (uluslararas: menkul
kiymet tanimlama numarasi) veya baska benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve
gruplarinailiskin bilgi:

Ihrag edilecek paylarailiskin bilgiler asaÿidaki tabloda sunulmaktadir;

 

   

Grubu Nama/ |Imtiyazlar Pay Sayııı Pay Bir Payn Teplam Sermayeye

Hamiline Sayısum Nominal (TL) Oram\ Grup Pay o (%)
Oldugu Sayisma Degeri (TL)

Oram(%),

B Hamiline

|

Yoktur 8.700.000} 39,01! 1,00 8.700.000, 35,22?        
Halka arz edilecek olan 8.700.000 TL nominal degerli paylarm tamami hamiline yazılı

B Grubu paylardır. Halka arz edilecek olan 8.700.000 TL nominal degerli payların halka arzı
sonrası 24.700.000 TL’ye ulagan Sirket sermayesine oranı %35,22 olacaktır.

Halka arz edilecek payların tamamı hamiline yazili B grubu paylar olup; tigtincii kisilere
devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
olmak üzere, higbir kogula baglı olmaksızın tamamen serbesttir. Halka arza konu payların
üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek paylara iliskin ISIN kodu Kurul onayının ardından temin edilecektir.

Ihrag edilecek paylar kaydilestirme esasları gergevesinde MKXK tarafindan hak sahipleri
bazinda kayden izlenecektir.

Satisa hazrhale getirilen paylarileilgili bilgi

Sermaye Piyasası Kurulunun VU-128.1 sayılı Pay Tebligi kapsaminda halka arz
edilecek 8.700.000 TL nominal degerli payların %25’ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal
bedelli paylar 05.03.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı gergevesinde
ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle satısa hazır hale
getirilmistir. Sirket’in halka arz edilen ve borsada islem gören pay fiyatının, halka arz
fiyatının %25’inden fazla yükselmesi durumunda satıga hazır hale getirilen paylar,
izabnamenin KAP’ta yayım tarihindenitibaren 1 yıl igerisinde borsada satılabilir. Satıga hazır
bekletilen payların satısı 1 yıllık süreyi gegmemek üzere payların borsa fiyatının halka arz
üiyatının %25 fazlasından yüksek seviyede kaldıgı müddetse mümkündür. Sermaye artırımı
yoluyla satıga hazır bekletilen paylardan 1 yılın sonunda satılamayan paylar iptal edilir.

  
 

: Halka arz sonrası B grubu pay sayısı olan 13.600.000 adet dikkate alınmıstır, \
Halka arz sonrası toplam sermaye 24.700.000 TL’ye ulagacaktwr. Halka arz edilecek payların sermayeye oranı

hesaplamasında sermaye artırımı sonucu olugacak degerler esas alınmastır.
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Nama/ |imtiyazlar Pay Sayisi Pay Bir Paym Toplam Sermayeye

Grubu Hamiline Sayısımın Nominal (TL) Oram
Grup Pay . (%)

Oldugu Sayisma

|

Degeri (TL)
Oram(%)

B Hamiline Yoktur |2.175.000| 10,85? 1,00 2.175.000! 9,90°         
a) ig kaynaklardan yapılan sermaye artırımmın kaynakları hakkındabilgi:

Ic kaynaklardan sermayeartırımı yapılmayacaktır.

b) ic kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara daßıtılacak paylar
ile ilgili bilgi:

Ic kaynaklardan sermayeartırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek paylarm dagitum esaslari:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadir.

4.2. Payların hangi mevzuata göre olusturuldugu:

Sirket’in merkezi Türkiye’de bulunmakta olup, T.C. Kanunlarına tabi olan bir Sirket
oldugundan payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında olusturulmustur.

4,3, Paylarm kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkindabilgi:

Ortaklıgımız payları kaydilestirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.

4.4. Payların kangi para birimine göre ihrag edildigi hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

4.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara iliskin haklar ve bu hakları kullanma

prosedürü hakkında bilgi:

Satıgı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarmca pay sahiplerine asafıdaki hakları
saglamaktadir.

Kardan Pay Alma Hakka (Sermaye Piyasasi Kanunu Madde19, Kar Payı Tebligi
H- 19.1):

Pay sahipleri, Sirket genel kurulu tarafindan belirlenecek kar dagitim politikaları
gergevesinde veilgili mevzuat hiiktimlerine uygun olarak dagitilan kardan pay alma hakkina
sahiptir.

a) Hak Kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19 ve Kar Payı Tebligi
Md.19 uyarınca, halka acık ortaklıklarda mevcut paylar kar payı daßıtım tarihi
itibariyle ihrag ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın,Sager paylarla birliktesesit
olarak kar pay1 alma hakki elde eder. / a  

    

 

AS
> Satisa hazbale getirilen paylarm tamamusatılması durumunda B grubu paylann 5° =
alınmastır. .
* Satıga hazır hale getirilen payların tamamı satılması durumunda toplam sermaye 27.415.000 TL’ye ulasacagi g6z
Sniinde bulundurularak hesaplanmistir.

bFAdRcaurdikkate
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b) Hakkın Kullanımına Diskin Sınırlamalar ve bu hakkın yurtdısında yerlesik pay

sahipleri tarafından prosedürü: Yoktur.

e) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif

mahiyette olup olmadıgı: Esas Sözlesme hükümlerine uygun olarak Türk Ticaret

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebeilkelerine göre

tespit edilir ve daßıtılır. Dagıtılmasına karar verilen karın dagıtım gekli ve zamanı,

Yönetim Kurulunun bu konudakiteklifi üzerine Genel Kurulca kararlastınlır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 24, Önemli

Nitelikteki Islemlere Dliskin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebligi 11-23.1):

Halka acık ortaklıkların birlesme, bölünme islemlerine taraf olması, tür degistirmesi,

imtiyaz Öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu degistirmesi gibi
yatırımcıların yatırım kararlarının defismesine yol agacak ortaklıgın yapısına iligkin temel

islemler önemli nitelikte islem sayılır. Önemli nitelikteki islemlere iliskin genel kurul

toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanaga gecirten pay sahipleri,

paylarını halka agık ortaklıa satarak ayrılma hakkınasahiptir.

Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 27,

Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakları Tebligi DI -27.1):

SPKn'nun 27. maddesi ve IUI-27.1 sayılı Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakları Tebligi

uyarınca, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dähil olmak üzere baska
bir sekilde sahip olunan payların Sirket’in oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha

fazlasına ulagması durumunda, paya sahip olan bu kisiler açisindan azinlikta kalan pay
sahiplerini Sirket’ten cikarma hakki dogar. Bukisiler, SPK tarafindan belirlenen stire iginde,
azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karsilig: qikanlacak yeni payların

kendilerine satılmasını sirketten talep edebilirler. Cıkarma hakkının doßdugu durumlarda,
azınlıkta kalan pay sahipleri acısından satma hakkı doßar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen
süre iginde, paylarının adil bir bedel karsılıfında satın alınmasını oy haklarının Kurulca
belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gergek veya tüzel kisilerden ve bunlarla

birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK Madde 507):

Sirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözlesmede sona eren sirketin mal
varlıgının kullanılmasına iliskin, baska bir hüküm bulunmadıgı taktirde tasfiye sonucunda

kalan tutara payı oranında katılır.

Bedelsiz Pay Edinme Hakki (SPKn md. 19):

Sirket’in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara
dasıtılır.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn nd. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar
icin SPKn md. 18):

Her pay sahibi, yeni cıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma
hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözlegme’nin 6’ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye
artırımı kararında yeni pay haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni

pay almayailiskin hakların kullanım islemleri MKK. tarafından gergeklestirilecektir.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn ınd. 29, 30, TTKn und. 414, 415, 419,

425, 1527):

Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakki, pay sabibinin paylarınıN bir
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ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafindan MKK’dan saglanan pay
sahipleri listesi dikkate alinarak olusturulan hazar bulunanlar listesinde adi yer alan pay
sahipleri katılabilir. Bu listede adi bulunan hak sahipleri kimlik géstererek Genel Kurul’a
katılırlar.

Oy Hakkı (SPKn ınd. 30, TTKn md. 434):

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri,
oy haklarim Genel Kurul’da, paylarının toplam itibari degeriyle orantılı olarak kullanır.

Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437):

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve
Yönetim Kurulu’nun kär dagitim ônerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan
edilir, Genel Kurul toplantılarından önce Ihraggı'nın merkez ve subelerinde, pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde pay
sahiplerinin bilgi edinmelerine agık tutulur. Her pay sahibi, gideri Ihrasgı’ya ait olmak tizere
gelir tablosuyla bilangonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul’da, Yönetim
Kurulu’ndan, Ihrascı isleri; denetgilerden denetimin yapılma sekli ve sonugları hakkındabilgi
isteyebilir. Bilgi verme yükümlülügü, Ihragcı'nın baglı sirketlerini de kapsar. Verilecek
bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gergege uygun olmalıdır.

Iptal Davasi Acma Hakka (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):

Yönetim Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine iliskin esaslar cercevesinde aldigi
kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline iliskin hükümler gergevesinde Yönetim
Kurulu Üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün
iginde Sirket merkezinin bulundugu yerticaret mahkemesinde iptal davasi acabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar sahsen kendilerine yükletilebildigi
ölgüde Yönetim Kurulu Üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak baimsiz denetimi
yapanlar, ara dónem finansal tablolarının gercegi dirtist bir sekilde yansitmamasindan veya
mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarna uygun olarak düzenlenmemis olması nedeniyle
dagitilan kar payı avansının dogru olmamasından dogan zararlar igin Ortaklıga, pay
sabiplerine, Ortaklık alacaklılarına ve ayrica dogrudan dogruya olmak üzere kär payı
avansının kararlastırıldıgı veya ödendigi hesap dönemi iginde pay iktisap etmis bulunan
kisilere kargı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doguran hällerin varlıgı hälinde, pay
sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün icinde,
iptal davasiagilabilir.

Genel Kurul toplantisinda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini
tutanafa gegirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmıs olsun ya
da olmasın; gagrının usulüne göre yapılmadıgını, gündemin gere$i gibi ilan edilmedigini,
Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunmayan kisilerin veya temsilcilerinin toplantiya katilip oy
kullandiklanm, Genel Kurul’a katilmasina ve oy kullanmasına haksız olarak izin
verilmedigini ve yukanda sayilan aylanliklarm Genel Kurul karannin alunmasinda etkili
oldugunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözlesme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren lig ayiginde iptal davası acabilirler.

Azınlık Hakları (TTKu nd. 411, 412, 439):

Sermayenin en az yirmide birini olusturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu’ndan, yazılı
olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul’u toplantıy.
Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara baglanmasını isteiERArK
koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin gafrı veya giindeme;, Hat
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istemleri Yönetim Kurulu tarafindan reddedildigi veya isteme yedi is günü iginde olumlu
cevap verilmedigi takdirde, aym pay sahiplerinin bagvurusu tizerine, Genel Kurul’un
toplantıya gaßrılmasına sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar
verebilir.

Genel Kurul’un özel denetim istemini reddetmesi hälinde, sermayenin en az yirmide
birini olusturan pay sahipleri veya paylarının itibari degeri toplamı en az bir milyon Türk
Lirası olan pay sahipleri üc ay icinde Sirket merkezinin bulundugu yer asliye ticaret
mahkemesinden özel denetgi atamasınıisteyebilir.

Ozel Denetim isteme Hakka (TTKn ınd. 438):

Her pay sahibi, pay sahipligi haklarının kullanılabilmesi igin gerekli oldugu takdirde ve
bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmıssa, belirli olayların özel bir denetimle
agıklıga kavusturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir. Genel
Kurul istemi onaylarsa, Sirket veya her bir pay sahibi otuz gün icinde, Sirket merkezinin
bulundugu yerdekiasliye ticaret mahkemesinden bir özel denetgi atanmasını isteyebilir.

Dönüstürme Hakkı

TTK Madde 485 uyarınca, Sirket esas sözlesmesinde aksi öngörülmemigse, payın túrú
dönüstürme yolu ile degistirilebilir. Dönüstürme esasa sözlesmenin degistirilmesiyle yapılır.
Dönüstürmenin kanunen öngörüldügü hallerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhal
uygular ve bunun esas sözlesmeye yansıtılması girisimini hemen baglatır. Nama yazılı pay
senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dônüstürülmesi icin paylarin bedellerinin tamamen
ödenmis olmasısarttır.

4.6. Payların ihracına iliskin yetkili organ kararları:

Sirket Yönetim Kurulu 05.03.2020 tarihinde 2020/10 Sayılı yönetim kurulu kararı ile
agagida belirtilen hususlar: oy birligiile karara baÿlamustir:

1) 80.000.000 TL kayith sermaye tavam igerisinde olmak tizere Sirketimizin sıkarılmas
sermayesinin tamamı nakit karsılıfı olarak 16.000.000 TL’den 24.700.000 TL’ye
sıkarılmasına,

2) Artırılan 8.700.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri I TL itibari degerde
8.700.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihrag edilmesine,

3) Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 9 uncu maddesinin
“Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satis harig halka arz edilecek
paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa degerinin kırk milyon TL’nin
altında olması durumunda, halka arza iliskin izahnamenin onaylanmasından önce halka
arz edilecek paylarm nominal degerinin yúzde yirmi besine tekabúl eden paylar da
ortaklarin yeni pay alma haklari tamamen kisitlanmak suretiyle satıga hazır bir sekilde
bekletilir.” hükmüne göre, halka arz edilecek 8.700.000 TL nominal degerli payın8.700.000 adet payın %25’ine tekabül eden toplam 2.175.000 nominal degerli 2.175.000adet payın da, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması
suretiyle, “Satısa Hazır Bekletilen Pay” kapsamına alınmasma ve sermaye artırımıyóntemiyle Borsa Istanbul A.S.’de satılabilir hale getirilerek hazırda bekletilmesine, buhususta sermaye piyasası mevzuatı dogrultusunda hareket edilmesine,

4) Sirket ana sözlesmesine istinaden ortaklarımızın sahip oldugu yeni pay almahaklarının tamamen kısıtlanmasına ve ihrac edilecek payların itibari degerininüzerinde bir fiyatla halka arz edilmesine,
5) Sirket paylarının birincil halka arzını takiben, paylarımızın Borsa Istanbul A.S.’de

islem görmeye basladıdı tarihten itibaren | (bir) yl Gé SHKESya
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herhangi bir bedelli sermaye artırımı gergeklegtirmemesine, dolasımdaki pay
miktarının ig kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına
ve bu süre boyuncaileride yeni bir satıs veya halka arz yapilmasina yönelik bir karar
alınmamasına,

6) Hisse ihrag primi dafıtımı ve yıllık kar daßıtımı suretiyle ig kaynaklardan sermaye
artırunının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir sûre ile sınırlandırılmamasına,

7) Sirketimizin 2020-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
uyarınca daßıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının
veya bir kisminin pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle
bedelsiz pay olarak dagitilmasi icin genel kurul toplantilarinda giindemde madde
‚olusturulmasına,

8) Sirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihrac edilecek imtiyazsız (B) grubu
hamiline yazılı payların devir ve tedavülü agısından Sermaye Piyasası Mevzuatı
geregi beyaz ciro ile serbestge devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa Istanbul
Anonim Sirketi’nde islem görecek imtiyazsız (B) grubu hamiline yazılı payların
devir ve tedavülü acısından pay sahipligi kayıtlarının Merkezi Kayıt Kurulusu
Anonim Sirketi kayıtları dikkate alinarak izlenmesine,

9) Söz konusu islemlerin gergeklestirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.ile imzalanan Halka Arz Aracilik Sözlesmesi
hükürmleri geregi Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa istanbul Anonim Sirketi’ne,
Merkezi Kayıt Kurulugu Anonim Sirketi ve ilgili diger kurumlar nezdinde gerekli
bagvuruların yapılmasına,

10) is bu kararların ticaretsicilindetescil ve ilan edilmesine,

oybirligi ile karar verilmistir.

4.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kisitlayici veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadıfına
iliskin bilgi:

Halka arz edilecek payların devri ve serbestge tedavül etmesine iliskin herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadir, ihraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını
kullanmasına engel olacak herhangibir kayıt bulunmamaktadır.

4.8. Ihrac edilecek paylara iliskin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma
haklarınailiskin kurallar hakkındabilgi:

Halka agik ortakliklarda yónetim kontrolünü saßlayan paylarin veya oy haklarının
iktisap edilmesi halinde diger ortaklarm paylarmi satin almak üzere teklif yapılması zorunlu
olup, halka acık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine iliskin
esaslar Kurul’un pay alım teklifineiliskin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dähil olmak üzere baska bir
sekilde sahip olunan payların halka acık ortaklıöın oy haklarının Kurulca belirlenen orana
veya daha fazlasına ulasması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kisiler acısından
azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan cıkarma hakkı dogar. Bu kisiler, Kurulca belirlenen
stire iginde, azinlikta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karsılıdı cıkarılacak yeni
payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn’nun 24 üncü
maddesi gergevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan sartlar cercevesinde ortaklıktan gikarma hakkinin doëdugu
durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri acisindan satma hakke-dogart- Buapayysahipleri   
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Kurulca belirlenen süre iginde, paylarının adil bir bedel karsılıfında satin alınmasını oy
haklarinm Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasina sahip olan gercek veya tiizel
kisilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK’nın 208 inci maddesi
halka agik ortakliklara uygulanmaz.

SPKn’nun 23 tincti maddesinde yer alan önemli nitelikteki islemlere iligkin genel kurul
toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini toplantı tutanaÿina isleten
pay sahipleri, paylarm halka acık ortaklıga satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açik
ortaklik bu paylan pay sahibinin talebi tizerine, sóz konusu ônemlinitelikteki islemin kamuya
agıklandıgı tarihten önceki otuz gün iginde borsada olusan agırlıklı ortalama fiyatların
ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

Pay sahibinin SPKn’nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki islemlere
iliskin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir bigimde engel olunmas1, genel kurul
toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir bigimdeilan
edilmemesi hällerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet serhini tutanaga
kaydettirmegartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki agıklama gegerlidir.

Önemli nitelikteki islemierin görügülecegi genel kurul toplantısının gündeminde, bu
kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulundugu
hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alinacagi bedel
yeralır.

4.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihragcınm payları üzerinde ügüncü kisiler tarafından
gerceklestirilen ele gecirme teklifleri ile sóz konusu tekliflerin fiyat ve sonugları
hakkindabilgi:

Yoktur.

5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR
5.1. Halka arzın kosulları, halka arzailiskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka
arza katılmak icin yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzin tabi oldugu kosullar:

| Halka arz sonrasmda paylarm Borsa Istanbul’da islem görebilmesi icin Borsa
Istanbul’un karar vermesi gerekmektedir. _Borsa Istanbul’un görüglerine is bu sermaye
piyasası araci notunun “I. BORSA GORUSU”’ boliimiinde yer verilmistir.

Halka arzda Kurul ve Borsa Istanbul diginda baska bir kurumun onayına gerek
bulunmamaktadır.

5.1.2. Halka arz edilen payların nominal degeri:

Sirketin halka arz edecegi, sermayesinin 16.000.000 TL’den 24.700.000 TL’ye
sıkarılması nedeniyle artırılacak 8.700.000 TL nominal degerli payların halka arz sonrası
sermayeye oranı %35,22’dir. VH-128.1 sayılı Teblig kapsamında %25’ine tekabül eden
2.175.000 TL nominal degerli satisa hazir hale getirilen paylarm halka arz sonrası sermayeye
oranı %10,99 oranındadır. Satısa hazır bekletilen payların tamamının satıldızı varsayımıyla,
halka arz edilen payların nominal degerleri toplamı 10.875.000 TL ve bu payların Sirket
sermayesine oranı ise %39,67 oranında olacaktır.

Thragginin paylarının halka arzında ek satis sóz konusu degildir.
5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katilm hakkinda bilgi î  

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
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Halka arz edilecek paylar igin iki is günü boyunca borsada talep toplanacaktır. Bu

sürenin baglangig ve bitis tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satis duyurusunda

belirtilecektir. Halka arzın 2020 yılı Agustos ayında yapılması planlanmaktadır. Kesin satıs

baslangig ve bitis tarihleri SPK ve BIST’in uygun gértisleri sonrasinda Tasarruf Sahiplerine

Satig Duyurusu ile KAP’ta ilan edilecektir.

Bununla birlikte, Kurul’un VU-128.1 Pay Tebligi’nin 9. ve 10. Maddesi geregince halka

arz edilen payların nominal degerinin %25’ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal degerli

paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satısa hazır hale

getirilmis olup; Sirket'in halka arz edilen ve borsada isiem gören paylarının fiyatının, halka

arz fiyatının %25’inden daha fazla yükselmesi durumunda söz konusu satisa hazir hale

getirilen paylar izahnamenin KAP’ta yayım tarihinden itibaren bir yıl iginde borsada
satilabilecektir. Satısa hazır hale getirilen payların durumu ve fiyati satis igin gerekli yartları

sagladigi takdirde satis iglemi bir ya da birden fazla seferde gerceklestirilebilir. Satıga hazır

hale getirilen payların satig1 zorunlu olmayıp Sirket yönetiminin verecege karara baglıdır. Söz
konusu payların satıgına baglandıgı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda aracı kurum
tarafından özel durum acıklaması yapılacaktır.

5.1.3.2. Halka arza basvuru siireci

a) Satıs yöntemi ve basvuru sekli:

Satis, Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. tarafından “Borsa’da Satis Yóntemi”
kullanılarak gergeklestirilecektir. Borsa’da satıs “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satis”

yóntemi ile BIAS Birincil Piyasa’da gergeklestirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2

is günü olacaktır.

Borsa’da satis agamasında, yatırımcıların alız emirleri, birincil piyasa islem saatleri
icerisinde, belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BIAS Hisse Senetleri Bilgisayarlı
Alim Satım Sistemine gönderilir. Payların ibracına iliskin söz konusu fiyat Sistem’de

tanımlıdır, baska bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktw. Halka arz satis

süresince ATM,internet bankacılıgı ve telefon bankacılıgı yoluyla talepler iletilmeyecek olup,

blokaj yoluyla talepte bulunulmayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada islem yapmaya yetkili yatırım
kuruluslarına bagvuruda bulunmas: gerekmektedir.

; Borsa Istanbul A.S.’de islem yapmaya yetkili yatırım kuruluslarının listesi Borsa
istanbul A.S.’nin internet sitesinde (www.borsaistanbul.com), Borsa Istanbul A.S.’nin aylık

bültenlerinde ve SPK’nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

Borsa Istanbul Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri 10:30 — 13:00 aralıfındadır.
Dagitim saati ise 13:10’dur.

Dagıtım’da tek fiyat girilebilecegi igin fiyat GnceliZi söz konusu olmayıp, zaman
önceli$i kuralı gecerlidir.

Daßıtım, talep toplamının ikinci günü birincil piyasa iglem süresinin bitisini takiben
baslayacak, gelen emirlerin sayısı, emir büyüklügü, hesap sayısı, halka arz edilen payların
miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre sonlanacaktır.

Daßıtım sırasında üg durum söz konusudur.

-Denge: Gelen talebin satılacak miktara esit olması

-Az Talep: Gelen talebin satılacak miktardan az olması
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-Fazla Talep: Gelen talebin satılacak miktardan fazla olması

Denge ve az talep durumlarında gelen her emir tam olarak karsılanır. Fazla talep
durumundaise dagitim gu sekilde yapihr:

- Satılacak miktar, Sistem tarafindan, gelen herbir alig emrine birer lot olarak dagitilir.
Islemler dagitum tamamenbittikten sonra gerceklesir. Dagitimin yapildigi her bir emir ne
kadar karsılanmıssa, ona iliskin sözlesme büyüklügü de o kadar olur.

- Dagrtima, zaman olarak ilk girilen emirden baslanır. Dagıtım zaman önceligine göre
devam eder. Sözlesme numaraları emirlerin islem görerek tükenme sırasına göre verilir ancak
tamamıiglem gören emri yoksa islem sırasına göre verilir.

- Üyelere gerceklesen islemleri emir bazinda toplam olarak gónderilir.

Dagıtım;

- Gelen tüm emirlere birden fazla tur yapılarak tamamlanır ya da

- Bir tur tamamlanamadan satılacak miktar tükenir.

Aynı hesap numarası ile birden fazla alıs emri iletilebilir. Zaman ünceligine gôre
sıralanmis emirlerden daßıtım yapılırken aynı hesap numarasına ait emirler birlikte (tek
olarak) degerlendirilir.

Aynı hesap numarasina sahip emirlerden zaman önceligine sahip ilk emirden baslanarak
daßıtım yapılır, bu emir tükenmedendigerlerine dagıtım yapılmaz. Bu emir tükendigi takdirde
zaman Onceligine sahip diger emir dagitimdan pay almaya baslar ve dagıtım bu sekilde devam
eder.

Yatırımaların gergeklegen islemlerinin takası (T+2) geklinde, islemi izleyen ikinci is
günüdür.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, sekli ve süresineiliskin bilgi:

Halka arz, Borsa Istanbul A.S. Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satis” yüntemi ile
yapulacagindan, Borsa Istanbul A.S. üyesi yatırım kurulusları aracılı$ı ile halka arza katılan
yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmalari gerekmekte olup, dagitim
zaman Öncelißi kuralına göre yapılacaktır.

Halka arza katılan yatırımcıların ödeyecekleri pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım
kurulusları tarafından Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.'ne ait Takasbank hesabina
aktarılacaktır. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen pay bedelleri halka arzaaracılık eden
yetkili kurulus olan Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.tarafindan tahsil edilince halka arz
igin agılmıs olan ve asafiidabelirtilen özel banka hesabına yatırılacaktır.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay Bedellerinin Yatırılacagı Banka
Hesap Numarası:
 

 

 

  

Hesap Sahibi . Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi

Banka :

|

Akbank T.A.S.
Sube :

|

Izmir Pınarbası Sube
IBAN No :

|

TR82 0004 6007 1688 8000 1198 10    
c) Basvuru yerleri:
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Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satis süresi igerisinde BIAS’ta

islem yapmaya yetkili yatırım kuruluglarından birine bagvurmaları gerekmektedir. BIAS’ta

islem yapmaya yetkili yatırım kuruluglarının adres ve telefonlarınailiskin bilgi Borsa Istanbul

A.S. (www.borsaistanbul.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve SPK’nın

(www.spk.goy.tr) internetsitelerinde yer almaktadır.

Borsa Istanbul Birincil Piyasa’da islem saatleri 10:30 — 13:00’dir.

Halka Arzi Gerceklestirecek Yetkili Kurulus:

Gedik Yaturum MenkulDeÿerlerAS.

Adres: Ofis Park Maltepe Altaycesgme Mah. Caml: Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/

Istanbul

Tel: 0216 453 00 53; Faks: 0216 377 11 36

d) Paylarin dagitim zamaniveyeri:

Halka arzdan pay alan ortaklarimizin sóz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı

gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.

5.1.4. Halka arzm ne zaman ve hangi sartlar altında iptal edilebilecegi veya
ertelenebilecegi ile satis basladiktan sonra iptalin miimkiin olup olmadigina dair

aciklama:

Gedik Yatırım ile Sirket arasinda imzalanan “Aracdik Sozlegmesi”nde yer alan ve

asafıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir.

Halka arzın baglangıcından önce agaßıdaki durumların ortaya gıkması durumunda Aracı

Kurumun ve/veya Ihraccı'nın, payların halka arzını erteleme ve/veya durdurma ya da

“Aracılık Sözlesmesi”ni feshetme hakları vardır.

Ulke ekonomisini, ulusal ve uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Sirket’in
faaliyet gösterdigi sektörü ya da Sirket’in mali bünyesini ciddi sekilde etkileyerek halka arzın
basarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya cıkması,

Sirket’in hissedarları ve yöneticileri hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek
olay, dava veya herhangi bir sorusturma acilmasi,

Ekonomik ve siyasi gelismeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelismelerin
Sirket’in halka arz edilen payların pazarlanmasına imkän vermeyecek durumda olması
nedeniyle yeterli talep olugmayacafının ve piyasaların durumu itibariyle halka arzdan
beklenen faydanm gerçeklesmeyeceginin ARACI KURUM tarafindan óngórúlerek gergekci
bir sekilde, gerekgeli olarak Sirket’e objektif bir gekilde yazılı olarak iletilmesi,

Yangin, deprem, su baskini, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlıgı, hükümet
darbesi, savas veya halka arza etki edecek uluslararasıihtilafların meydana gelmesi,

Halka arz siiresi iginde Sirket’in mali durumunda meydana gelen ve Ihraccı Bilgi

Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notundayeralan bilgilerin bundan böyle gergege aykırı

hale gelmesi sonucunda doguracak degigikliklerin ortaya gıkması, Izahname ve Tasarruf
Sahiplerine Satis Duyurusu ile acıklanan konularda degisikliklerle ilgili Sermaye Piyasası
Kurulu'nun [-5.1 Izahname ve Ihrag Belgesi Tebligi’nin 24’üncü maddesi hükümleri saklıdır.

ARACI KURUM tarafından, halka arz edilen payların satısında yeterli talebin

olusmayacafının veya yeterli derinlikte bir piyasasının olugmayacagının öngörülmesi hali.

5.1.5. Karsılanamayan taleplere ait bedeller ile yatirimeiar taraf
üzerinde ödenen tutarların iade sekli hakkindabilgi: ve
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“Borsa’da Satis-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satis” yéntemi ile paylar satisa

sunulacagindan yatırımcıların nihai satıs fiyatı üzerinde ódeme yapmasi durumu ortaya
gikmayacaktir.

Yatırımcı tarafından talep edilip de alınamayan payların bedelleri, yatırımcı tarafından
belirtilen hesaba iade edilecektir.

5.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkındabilgi:

Talep edilebilecek adetler 1 (bir) adet pay ve katları seklindedir. Talep edilecek azami

pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktan ile siurlidir. Sirket'in islem sırasına
gónderilecek emirlerde kullanilabilecek en yúksek lot miktar satis baslamadan ónce Borsa
istanbul tarafindan yayinlanacak olan islem duyurusundabelirtilecektir.

5.1.7. Yatırımelların satın alma taleplerinden vazgegme haklarınailiskin bilgi:

SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya acıklanan bilgilerde, satısa
baslamadan ónce veya satıg süresi iginde yatırımeıların yatırım kararım etkileyebilecek
degisiklik veya yeni hususların ortaya cıkması hälinde durum ihraçci veya halka arz eden
tarafından en uygun haberlesme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.

Degisiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya gıkması hälinde, satıs süreci
durdurulabilir.

Degistirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim taribinden itibaren yedi is gúnú
ieinde Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar gergevesinde Kurulca onaylanır ve
izahnamenin degisen veya yeni eklenen hususlara iliskin kısmı yayımlanır.

Degisiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak icin talepte
bulunmus olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve degisikliklerin yayımlanmasından
itibaren iki is günü içinde taleplerini geri alma hakkinasahiptirler.

Ayrıca yatırımcılar satis súreci igerisinde taleplerini degistirme veya geri alma hakkina
sahiptirler.

5.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

Ihrag edilecek paylar kaydilestirme esasları gergevesinde MKK tarafindan hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2
gún igerisinde teslim edilecektir.

5.1.9. Halka arz sonuglarının ne sekilde kamuya duyurulacagi hakkindabilgi:

Halka arz sonuclan, Kurulun sermaye piyasası araglarının satısına iliskin
düzenlemelerinde yer alan esaslar gergevesinde dagıtım listesinin kesinlestigi gúnú takip eden
iki ig günü igerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açiklanmasina iliskin düzenlemeleri
uyarinca kamuya duyurulur.

5.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına Íliskin Bilgiler

Halka arza konu olan ve artırılan sermayeyi temsil eden paylara iliskin olarak
ortaklarin yeni pay alma haklan tamamen kasitlanmustir.

Ihracc1’nin 05.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile karara baglanan
yónetim kurulu raporunda yónetim kurulunun mevcut ortakların yeni pay alma haklarinin
kisttlanmasinin sebebi, sermaye artırımı neticesinde ihrag edilecek payların halka arz edilecek
olmasıdır. Halka arz, TTK madde 461/II’de yeni pay alma haklarının kısıtlanmasıigin haklı
sebep olarak kabul edilmektedir.
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5.1.11. Satin alma taabhiidiinde bulunan gercek ve/veya tiizel kisilerin adi, is adresleri ve

bir payin satin alma fiyatile bu kisilerin ihracgıile olan iliskisi hakkindabilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VU-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 5’inci maddesinin S’inci
firkas1 geregi halka arza bakiyeyi yiiklenim yöntemi ile aracılık eden Gedik Yatırım Menkul

Degerler A.S., halka arz süreci sonunda satılmayan tüm payları halka arz fiyatı üzerinden
satin alma taahhiidtinde bulunmustur.

Satılmayan payların tümü, halka arz fiyatı olan TL’den halka arza aracılık eden
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafindan 25/02/2020 tarihinde imzalanan Halka Arza
Aracilik ve Yüklenim Sözlegmesi hükümlerine göre satın alınacaktır.

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. ile Ihrascı arasında halka arza aracılık sözlegmesi,
likidite saßlayıcılık sözlegmesi dısında herhangi bir sermaye iliskisi veya baska bir iliski
bulunmamaktadır.

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

Adres: Ofis Park Maltepe Altayçesme Mah. Caml: Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/
Istanbul

Tel: 0216 453 00 53; Faks: 0216 377 11 36

Internet Adresi: www.gedik.com

5.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satis duyurusununilan edilecegi gazeteler:

Yoktur.

5.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacagı,
nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

5.1.14. Halka arzda igsel bilgiye ulagabilecek konumdaki kisilerin listesi:

Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayive Ticaret A.S.
Metin Akdas Yönetim Kurulu Baskanı
Göksel Gürpınar Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı
Füsun Akdas Yönetim Kurulu Üyesi
Giirsel Giirpmar Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmurcan Aslı Akdas Yönetim Kurulu Üyesi
Etem Sisman Yönetim Kurulu Uyesi
Emine Oztok Yeniay MaliIsler ve Ínsan Kaynaklar: Yóneticisi
Hakka Tatar Planlama ve Mühendislik Yöneticisi
Habib Yılmaz Satıs ve Pazarlama Yöneticisi
Mehmet Ak Üretim Yöneticisi

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Baskanı
Onur Topa¢ Yönetim Kurulu Baskan Vekili/CEO
T. Metin Ayısık Genel Müdür/Yönetim Kurulu Uyesi
Ulkü Feyyaz Taktak Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Akol Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Tanrıöver Yatırım Bankacılıga/GMY
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Arda Alatas Kurumsal Finansman / GMY
Eylem Ciftei Gölüng Kurumsal Finansman Müdür
Eda Önder Öztürk Kurumsal Finansman Yönetmen
Ali Kerim Akkoyunlu Arastırma Direktörü
Hasan Sener Arastırma Müdürü

Tarık Emre Akyol Arastırma Müdürü

Avukat

Av. Burcu Uyar Avukat

Projes Is Gelistirme Danısmanlık Proje Yönetimi A.S.
Demet Tarihmen Uzman

HSY Danısmanlık ve Bagimsiz Denetim A.S.
Özkan Cengiz Sorumlu Ortak Bas Denetgi
Hakan Günaydın Denetgi (Asil)
Huseyin Ozer Ermumcou Denetci (Asil)

5.2. Dagitim ve tahsis plant

5.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıgı durumlarda, bu ülkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yapılmıssa bunailiskin bilgi:

Yoktur.

5.2.2. Ihraccınm bildigi ülçüde, ihragcının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yünetimde sôz sahibi kisilerin yapdacak halka arzda istirak taahhüdünde bulunma
niyetinin olup olmadig veya herhangi bir kisinin halka arz edilecek payların yüzde
besinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadigmailiskin bilgi:

5.2.3. Halka arzda yatirimeilara tahsis ve dagrtum esasları:

Halka arza konu olan paylara iliskin olarak belirli bir yatırımcı grubu igin yapilan
tahsisat yoktur.

Daßıtım Esasları:

Dagıtım sırasında üg durum söz konusudur.

-Denge: Gelen talebin satilacak miktara esit olması

-Az Talep: Gelen talebin satılacak miktardan az olması

-Fazla Talep: Gelentalebin satılacak miktardan fazla olması

Denge ve az talep durumlarinda gelen her emir.tam olarak karsılanır. Fazla talep
durumundaise dagıtım su gekilde yapılır:

-Satilacak miktar, Sistem tarafindan, gelen her bir alig emrine birer lot olarak daßıtılır.
Daßıtım tamamen bittikten sonra iglemler gergeklestir. Dagıtım yapıldıgı her bir emir ne kadar
karsilanmugsa, onailigkin sözlesme büyüklügü de o kadar olur.
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-Dagitima, zaman olarak ik girilen emirden baslanir. Dagitim zaman Sncelizine gore
devam eder. Sözlesme numaraları emirlerin islem görerek tükenme sırasına göre verilir.
Ancak tamamı islem gören emri yoksa islem sırasına göre verilir.

-Uyelere gergeklesen islemler emir bazinda toplam olarak génderilir.

Dagatim;

-Gelen tüm emirler birden fazla tur yapılarak tamamlanır ya da

-Bir tur tamamlanmadan satılacak miktar tükenir.

Ayni hesap numarasina sahip emirlerden zaman Snceligine sahip ilk emirden baslanarak
dafıtım yapılır, bu emir tükenmeden digerlerine dafıtım yapilamaz. Bu emir tiikendigi
takdirde zaman ünceligine sahip diger émir daÿitimdan pay almaya baslar ve dagitum bu
sekilde devam eder.

Hesap numarası özdegligi kurum igerisinde deßerlendirilir. Farklı kurumlardan gelen ve
örtügen hesap numaraları aynı olarak kabul edilmez.

Satiga sunulan sermaye piyasasi araglarına talep toplama süresi içerisinde yeterli talep
gelmesi durumunda dahi bu stirenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir

a) Yatırımcı grubu bazında tabsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat degisikliginin yapilabilecegi sartlar, büyüklügü ve tahsisat
degisikliginde münferit dilimler icin uygulanabilir yüzdeler:

Yoktur.

e) Bireysel yatırımalar ve ihrageımın gahısanlarına iliskin tahsisat grubunda
tahsis edilen nominal degerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak
dagrtum yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tabsisatta belirli yatırıma gruplarma veya  belirli diger gruplara
tanmabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilmekriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dagıtılması öngörülen asgari pay tutari:

Yoktur.

D) Mükerrer talep olmas: halinde uygulanacakesaslar:

Yoktur.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma kosulları ve erken sonlandırllabilecek
tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylarailiskin yapilacak tahsisatlara ydnelik olarak, iletilen
talepler veya fiyat tekliflerinin, islemi yapan veya yapilmasina aract olan yetkili kurulus
bazında belirlenmesinin miimkiin olup olmadıgı hakkında bilgi:

Yoktur.
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5.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinlesmis pay miktarının

bildirilme siireci hakkinda bilgi:

Halka arz Borsa‘da Satig- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Sas Yôntemi ile
yapılacaktır. Yaturmeilarn alım emirleri aracı kurumlar vasıtasıyla BIAS sistemine
gönderilecektir. Dagıtım, talep toplamanın son günü veya yeterli talebin gelmesi durumunda
ilk günü birincil piyasa islem süresinin bitisini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat
13:10’dan sonra uygun görülen kısa bir süre igerisinde yapılacaktır. Yatırımcılar alım
emirlerinin gerçeklesip gerçeklesmedigini pay alim emirlerini gönderdiklerini kendi aracı
kurummları vasıtasıyla ögrenebilecektir.

Yatırımcıların gergeklegen islemlerinin takası (T-+2), daßıtım islemiise izleyen ikinci is
günüdür. Halka arz sonugları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası
Araglarının Satis: Tebligi’nde yer alan esaslar çerçevesinde dagitimm kesinlestigi gtinii takip
eden iki isi günü igerisinde Kurul’un özel durumların kamuya agıklanmasına iliskin
düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Halka arz edilen paylarm Borsa’da isleme baslamasi iein sırasının acilma tarihi ise
yatırımcıların halka arzdan aldıkları kesinlesmis pay miktarının kendilerine bildirilme süreci
tamamlandıktan sonra BIST tarafından kamuya duyurulacaktır.

5.2.5. Ek satıs islemlerineiliskin bilgi:

Eksatis planlanmamaktadir.

5.3. Payların fiyatının tespitine iliskin bilgi

5.3.1. 1 TL nominal degerli bir paym satis fiyati ile talepte bulunan yatirmacinin
katlanacagı maliyetier hakkında bilgi

Pay basina satis fiyat: payin nominal degeri olan 1 TL’den yüksek belirlenmistir. Gedik
Yatırım Menkul Degerler A.S.tarafından hazırlanmıs olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nda
1 TL nominal degerli payların halka arz fiyatı CL olarak tespit edilmistir.

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, ihrag edilen paylarim bedeli disinda alum
taleplerine aracilik eden yetkili kuruluslar tarafindan islem komisyonu bedeli ve BSMV
maliyeti talep edilebilir. Bununla birlikte daha ónce herhangi bir aracı kurumda hesabı
bulunmayan yatırımcılar igin ise hesap agmaücreti vb. maliyetler dogabilir.

Gedik Yatırım’ın halka arzda yatırımcıdan talep edecegi komisyon vb. giderler
asagidaki tabloda yer almaktadir;

 

 

 

Hesap

|

Sermaye

|

Yatırımeının

|

EFT Ücreti Diger
Agma

|

Piyasası

|

Baska Aracı
Ucreti

|

Aracinm

|

Kurulustaki
MKK’ya |Hesabına
Virman |Virman

 

    
Ücreti Ücreti

3 TL 0,75 TL ¡2 TL https://www.gedik.com/duyurular/ucret-

|

YOK.
komisyon-masraf-2020 linkinde
belirtilmektedir.    

5.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemier ile satıs fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halk
fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin
dair bilgi: Won
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1 TL nominal degerdeki | adet payinin satis fiyats TL olarak tespit edilmistir

Halka arzailiskin Fiyat Tespit Raporu Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafından
hazırlanmastır.

Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler Indirgenmis Nakit Akımları Analizi
Yöntemi (INA) ve Piyasa Carpanları Analizi’dir. Bu yöntemlere iliskin detaylı agıklamalar;
fiyat tespit raporunda (Ek/3) sunulmustur.

Halka arz satız fiyatına baz tegkil eden fiyat tespit raporu izahnamenin onaylanmasını
takiben, satig tarihinden en az 3 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda
(www.kap.gov.tr), Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. internet sitesinde (www.gedik.com)
ve Ihragsı’nın internet sitesinde (kttp://www.dinamik-izmir.com/) yayınlanacaktır. Sermaye
Piyasası aracı notunun ilan tarihi itibariyle satıg fiyatının belirli olmaması durumunda, nihai
fiyatin kamuya acıklanma süreci hakkında bilgi verilecektir.

5.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmıssa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından
dolayı menfaat saglayanlar hakkındabilgi:

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmastır. Bu kapsamdahalka arz
agamasında tüm pay gruplarını temsin eden ortakların yeni pay almak hakkı kısıtlanmıstir. Bu
kısıtlanma nedeniyle menfaat saglayan belirli bir pay grubu bulunmamaktadır.
5.3.4. Ihraggının yónetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kisilerin veya iliskili
kisilerin (bunların esleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) gecmis yıl ile
igerisinde bulunulan yıl icerisinde iktisap ettigi veya iktisap etme hakkma sahip
oldukları ihraccı payları icin ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının
karsuastırılması:

Yoktur.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arzaaracılık edecek yetkili kuruluslar hakkındabilgi:

Ihraggı’nın paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kurulus Gedik Yatırım
Menkul Degerler A.S.*dir.

| Adres: Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah. Caml Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/
Istanbul

Tel: 0216 453 00 53; Faks: 0216 377 11 36

internet adresi; www.gedik.com

5.4.2. Halka arzın yapilacagi iilkelerde yer alan saklama ve ödeme kurulaslarınınisimleri:

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde gerceklestirileceginden, paylarin saklama,takas ve Gdeme islemieri Takasbank (Istanbul Takas ve Saklama Bankast A.S.) ve MKK(Merkezi Kayit Kurulugu A.§.) tarafindan gerceklestirilecektir.
5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz aracılık, Gedik Yatırım tarafından “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemi ilegergeklegtirilecektir. Bakiyeyi Yüklenim yöntemine göre, halka arz sırasında satılamayanpaylar, satis süresi sonunda bakiyeyi yüklenim esaslarına göre Gedik Yatırım MenkulDegerler A.S. tarafindan halka arz fiyatından satın alınacaktır. Halka arza aracilik eden GedikYatırım Menkul Degerler AS. bakiyeyi yüklenim neticesindeperth} TR SRBC8.paylann borsada islem górmeye baslamasindan itibaren alt: ayyast E areyat
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altindaki bir fiyattan borsada satamayacaktır. Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin borsa
dısında satacagi paylart alanlar da bu smurlamayatabidir

 

 

 

 

Yüklenimde Yüklenimde
Bulunulan Payların Bulunulmayan Payların

Yetkili

|

Olusturul-

|

Aracihgim

|
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|

Halka Arz| Nominal

|

Halka Arz
Kurulus mussa Türü |Degeri(TL) Edilen |Degeri (TL)Edilen Paylara

Konsorsi- Paylara Oranı (%)
yumdaki Oranı (%)
Pozisyonu

Gedik Yoktur. Bakiyeyi 8.700.000

|

%100 - -
Yatırım Yüklenim
Menkul
Degerler
AS.        
 

 

5.4.4. Aracılık sözlesmesi hakkında bilgi

Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözlesmesi 25/02/2020  tarihinde taraflarca
imzalanmıstır.

Söz konusu sözlesme, aracılıdın türü ve kapsamı, Thrace, ve Aracı Kurum’un hak,
yükümlülik ve taahhútleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satis ve dagitima iliskin
hükümler ile igbu Sermaye Piyasası Aracı Notwnun “5.1.4” bölümünde belirtilen aracılık
faaliyeti ve halka arzın iptal ve erteleme kosullarına iliskin hükümleri icermektedir.

Sözlesmenin konusu 8.700.000 adet payın “Bakiyeyi Yüklenim”aracılıgıyla “Borsa’da
Satis Yóntemi”ile Borsa Istanbul Birincil Piyasa’da halka arz ve satıgına aracılık edilmesidir.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu VIL-128.1 sayılı Tebligi kapsamında halka arz edilmek üzere
hazırlanan 8.700.000 TL nominal degerli paylarin %25”ine tekabúl eden 2.175.000 TL’lik
payların sermaye artırımı ile borsada satıgına aracılık da aynı sözlesmesi konusu dahilindedir.

6. BORSADA ISLEM GÖRMEYEILISKIN BILGILER
6.1. Payların Borsada islem görmesi igin bagvuru yapılıp yapilmadig ve biliniyorsa en
erken islem görmetarihleri:

Sirket payları henüz borsada islem gôrmemektedir. Halka arzda ihraç edilecek paylarinBorsa Istanbulilgili Pazar’da islem górmesi icin esanlı Borsa Istanbul’a basvuru yapılmastır.Halka arz söz konusu payların Borsa’da islem górecegi anlamına gelmemekte olup, halkaarzedilen paylarm satig tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul’da islem gérebilmesi BorsaIstanbul mevzuatının ilgili hükümleri gergevesinde Borsa Istanbul A.S. Genel Müdürlügü’nünverecegi olumlu karara baShdir. Söz konusu karar alinmadikea halka arz edilen paylarinborsada islem görme imkänı olmayacaktır. Borsa Istanbul A.S. Genel Müdürlügü’nün kararısonucu payların Borsa’da islem görmetarihi belirlenebilecektir. Birincil piyasada satis sonrasıikineil piyasa islem sırasının agılması, Borsa’nın, Sirket’in KAP sayfasında yapacafıduyuruyu takip edenis günü gergeklesir.

6.2. Ihragscının aynı grup paylarmm borsaya kote olup olmadıgına/borsada islem görüpgórmedigine veya bu hususlara iliskin bir basvurusunun bulunup:h Hisbilgi:
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Yoktur.

6.3. Borsadaislem gürmesi amaclanan paylarla es zamanholarak;

Yoktur.

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılıgın esasları:

Yoktur.

6.5. Fiyatistikrarı islemlerinin planlanıp planlanmadıgı:

Planlanmaktadır.

6.5.1. Fiyat istikrarı islemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadiÿina
iliskin acıklama:

Aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. Ortaklıgımız paylarına yönelik
olarak fiyat istikrarı islemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S., fiyat istikrari islemlerini kesin olarak yerine getirecegine iliskin herhangi bir
taahhüt vermemektedir. Gedik Yatuum Menkul Degerler A.S., fiyat istikrari islemierine hic
basiamayabilecegi gibi, fiyat istikrarı islemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini
agıklamak suretiyle, bu islemiistedigi her an sona erdirebilir.

6.5.2. Fiyatistikrari islemlerinin gerçeklestirilebileceÿi zaman araligi:

Payların borsada islem gérmeye baslamasindan itibaren 30 gündür.

6.5.3. Fiyat istikrarıma iliskin islemleri gergeklestirebilecek aracı kurumun ticaret
unvanı:

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

6.5.4. Fiyat istikrarına iliskin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düsebilecegine
iliskin acıklama:

Fiyat istikrarını saglayıcı islemler en fazla 6.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle
simirlidir. Pay fiyatı, fiyat istikrarım saglayıcı islemler sonucunda yükselmis olsa bile, bu
sürenin bitiminden sonra tekrar düsebilir.

6.5.5. Fiyat istikrarını saglayıcı islemlerin amacı:

Fiyat istikrarını saglayıcı islemlerde amag, pay fiyatının halka arz Ayatının altına
düsmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarma belli bir süreyle katkıda bulunmaktır.
Ancak bu islem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliginde degildir ve fiyat istikrarı islemlerinin
gergeklegtirildigi dönemde payın piyasa fiyatı piyasa kosullarına göre olması gereken fiyata
göre yüksek olabilmektedir. Fiyatistikrarını saglayıcı islemierde halka arz fiyatının üzerinde
emir verilemez.

6.5.6. Fiyat istikrarı islemlerinde sorumluluk ve bu islemlerde kullanılacak kaynagın
niteligi:

Fiyat istikrar: islemlerine iliskin tim sorumluluk, bu islemleri gerceklestiren araci
kurum Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’ne aittir. Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
fiyat istikrarı islemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır.

Sirket paylan, Borsa Istanbul A.S.’nin verecegi olumlu kararla BIST’de islem görmeye
basladıktan sonra, SPK’nın VII-128.1 sayılı “Pay Tebligi”nin 11 inci maddesi cercevesinde,
halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %20’si olan JIL’Ik fon kaynaßı ile
“Fiyat Istikrarını Saglayıcı Islemler”in gerceklestirilmesipl ay y ie   
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6.5.7. Yatirmmeilarn karar verme siirecinde etkili olabilecek diger bilgiler:

Yoktur.

7. MEVCUT PAYLARIN SATISINA {LISKIN BILGILER ¡LE TAAHHÚTLER

7.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Yoktur.

7.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satiga sundugu paylarin nominal degeri:

Yoktur.

7.3. Halka arzdan sonra dolasımdaki pay miktarının artırılmamasıma iliskin taahhütler:

a) Ihraccı tarafından verilen taahhüt:

Sirket, Yönetim Kurulu’nun 05.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile Sirket

paylarının Borsa Istanbul A.S.’de islem görmeye basladig1 tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle

Sirket paylarında herhangi bir bedelli sermayeartırımı gergeklestirmemesine, dolasımdaki pay

miktarının ic kaynaklardan yapılacak sermayeartırımları haricinde artırılmamasına ve bu sûre

boyuncaileride yeni bir satıg veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına karar

verilmistir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 8’inci maddesinin birinci ve altıncı fikraları ile

9’uncu maddesinin ügünc$ fıkrası kapsamında Metin Akdag ve Göksel Gürpınar tarafından

15.06.2020 tarihinde verilen taahhútler asagidaki gibidir;

© Pay sahibi oldugum Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemelri Sanayi ve Ticaret A.S. ‘de

(“Sirket) sahip oldugum Sirket paylarının birincil halka arzın takiben, payların Borsa

Istanbul A.S. "de islem görmeye basladıgıtarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Sirket paylarında

herhangi bir bedelli sermaye artırımı gergeklestirmeyecegimi, Borsa Istanbul A.S.’de hicbir

sekilde Sirket payi satmayacagum, dolagumdaki pay miktarmi artirmayacagumi ve Borsa

Istanbul A.S. disinda yapilacak satislarda satiga konu paylarin da bu sınırlamalara tabi

olacagım alıcılara bildirecegimi kabul beyan ve taahhüt ederim.”

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Yukarıda gönüllü olarak verilen satis yapılmayacagı ve dolagımdaki pay miktarının

artırılmayacafına yönelik taahhütler VII-128.1 sayılı Teblig kapsamında mevcut sermayede

%10 ve tizeri pay sahibi olan ortaklar ya da pay sahipli$i oranına baglı olmaksızın yönetim

kontrolünü elinde bulunduran ortaklar tarafından verilen taahhütleri kapsamaktadır.

d) Yetkili kuruluslar tarafindan verilen taahhútler:

Ihraccının halka arz edilecek paylarının satısı, Yetkili Kurulus olan Gedik Yatırım
Menkul Degerler A.S. tarafından “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle gergeklestirilecektir. Bu

kapsamda Yetkili Kurulus, satılamayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmaktadır.

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin 12/06/2020 tarihli ve 1998 sayılı Yönetim
Kurulu Karanile;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 5. maddesinin 7.

ve 8. fıkrası ve Kurul’un i-SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 ) sayılı ilke kararına

göre; halk arzda satılamayan payların Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafindan

bakiyeyi yüklenim neticesinde alınması ya da birincil piyasadaki halka, i lemi, ürgsince

un TT 30 Hr   
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5’inci maddesinin $’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

satmayacagim, bu paylan halka arz fiyatının altinda Borsa'da satilmas1 sonucunu doguracak

sekilde herhangi bir isleme tabi tutmayacagim, bakiyeyi yüklenim nedeniyle ya da birincil

piyasadaki halka arz isleminde portföyüne satın alacagı Dinamik Isı Makina Yalıtım

Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. paylarmun borsa disinda satılması halinde, borsa disinda

satılan payları alanların da bu sızırlamayatabi olacagını taahhüt etmistir.

e) Taahhútlerde yer alan diger ónemli hususlar:

Yoktur.

8. HALKA ARZ GELIRI VE MALIVETLERI

8.1. Halka arza iliskin ihragcının elde edecegi net gelir ile katlanacagı tahmini toplam ve

pay basına maliyet:

Sermaye artırımı yolu ile gergeklestirilecek olan halka arza iliskin toplam maliyetin -

3.273.816 TL olacagi tahmin edilmektedir. Pay bagina maliyetin 0,33 TL olmasi

öngörülmüstür.

ihrascının halka arzdan sermaye artırımı kapsamında toplam brüt TL nakit

girisi elde edecegi beklenmektedir (Net: }.

Tahmini halka arz maliyetleri asagidaki tabloda gósterilmektedir;

 

Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)

 

BIST Ücreti
SPK Kurul Ucreti
MKK Kayit Ücreti
Aracılık Komisyonu +BSMV

Ticaret Sicil

Reklam -PR

Bagimsiz Denetim

Hukukçu Raporu

Diger (Noter vb.)

Toplam Maliyet 3.273.186

Halka Arz Büyüklügü

Net Halka Arz Geliri

Sermaye Artinmi Nominal 8.700.000|

Pay Basina Maliyet 0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

9. SULANMA ETKisi

Sermaye artirimi mevcut ortaklarm rüçhan haklan kisitlanarak gerçeklestirilecektir.

Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yiizdesine iliskin hesaplama agagidaki tabloda
sunulmaktadir;

 

Sulanma Etkisi (TL) |Halka Arz Öncssihtaike
FE HEREE
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Ozkaynaklar 44.527.733

Odenmis Sermaye 16.000.000 24.700.000

Artırılan Sermaye 8.700.000

Pay Bagına Defter Degeri 2,78

Halka Arz Fiyatı

Tahmini Halka Arz Maliyeti 3.273.186

Meveut Ortaklar Icin Sulanma Etkisi

(TL)
MevcutOrtaklar Icin Sulanma Etkisi (%)

Yeni Ortaklar icin Sulanma Etkisi (TL)

Yeni Ortaklar igin Sulanma Etkisi (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Halka arz öncesi pay basına defter degeri= Halka arz öncesi defter degeri / Halka arz

öncesi ödenmig sermaye = 44.527.733 / 16.000.000 = 2,78 TL

Halka arz sonrası pay basına defter degeri= (Halka arz óncesi defter degeri + Halka

arzdan elde edilen fon girisi - Halka arz masrafları) / Halka arz sonrası ödenmis sermaye =

(44.527.733 + — 3.273.186) / 24.700.000 = TL

Meveut ortaklar icin (pozitif) sulanma etkisi = Halka arz sonrasi pay bagina defter

degeri — Halka arz Sncesi pay basina defter degeri = — 2,78 =1

Yeni ortaklar icin sulanma etkisi = Halkaarz fiyatı - Halka arz sonras: pay bagina defter

degeri =

9.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanmaetkisinin miktarı ve yüzdesi:

Halka arz mevcut ortakların rüchan hakları kısıtlanarak gergeklestirilecektir. Halka
arzdan pay alacak yeni ortaklar icin tutarmda ve oranında (negatif) sulanma

etkisi ortaya çikacaktir.

9.2. Meveut hissedarlarm halka arzdan pay almamalari durumunda (yeni pay alma

haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Mevcut ortaklar igin sulanma etkisi pozitif ve oraninda gerceklesmesi

öngörülmektedir.

10. DIGER BILGILER

10.1. Halka arz sürecinde ihracgıya danısmanlık yapanlar hakkındabilgiler:

Halkaarz sürecinde danıgmanlık yapan taraflar asagıdabelirtilmektedir.

+ Gedik Yatirun Menkul Degerler A.S.: Halka Arza Aracilik ve Danısmanlık Hizmeti

*Projes Is Gelistirme Danısmanlık Proje Yönetimi ve Tic. A.S; Yönetim ve

Danısmanlık Hizmeti

+ HSY Danısmanlık ve Bafımsız Denetim A.S.: Bagimsiz Denetim Hizmeti

+ Av. Burcu Uyar: Hukuk Danısmanlıgı Hizmeti

10.2. Uzman ve bafımsız denetim raporları ile ücüncü kisilerden alınan bilgiler:
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Bu Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda ügüncü sahıs bilgilerinin kullanıldıgı yerlerde, o
bilgilerin kaynagı belirtilmistir. Bu gibi ügüncü gahıs bilgilerinin Sermaye Piyasası Aracı
Notu*na dogru bir bigimde aktarilmis oldugunu teyit ederiz.

Asagida belirtilen uzman ve bagimsiz denetim raporlarm hazırlayan taraflardan
saglanan bilgiler, ilgili raporlardan aynen alinarak, Sirket'in bildigi veya hazirlayan tarafın
yayinladigi bilgilerden kanaat getirebildigi kadarıyla yanlıs veya yanıltıcı olmayacak sekilde
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda yer almaktadır. Bu raporların yayınlanmasında ilgili
raporları hazırlayan kigilerin rızası bulunmaktadır.

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. galısanları, daha önceihraggı bünyesinde istihdam
edilmemis olup, ihraççimn yönetim ve denetim organlarında herhangi bir söz sahipliginde
bulunmamıslardır. Gedik Yatıım Menkul Degerler A.S.’nin ihraccmın 31.12.2019,
31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihlerine iliskin karsılastırmalı finansal tablolarını denetleyen
bagimsiz denetim girketleri ile herhangi bir baglantısı bulunmamaktadır.

31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 taribli finansal tablolara iliskin bagimsiz denetim
raporlari bagumsiz denetim firması HSY Danıgmanlık ve Bagimsiz Denetim A.S. tarafından
hazırlanmıstır. Sorumlu Ortak ve Bas Denetçi Özkan Cengiz’dir.

Ihragcı paylarının halka arzına aracılık ve danısmanlık hizmeti veren ve fiyat tespit
taporunu Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. salızanları, bagımsız denetim raporlarını HSY
Danigmanlik ve Bagimsiz Denetim A.S. kurulusunun uzmanları;

a) Ortaklık tarafından ihrag edilen ya da grup sirketlerine ait menkul kıymetleri ya da
ihraccının menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip
degillerdir.

b) Ortaklık tarafından daha önce istihdam edilmemis herhangibir ücret almamuslardır.

c) Ortaklık yönetim ve denetim organlarının herhangibirine liye degillerdir.

 

 

 

 

    
 

HSY Danısmanlık ve Bagımsız Denetim A.S
Sorumlu Ortak Bas Denetgi Ozkan Cengiz
Adresi Fulya Mh. Mevliit Pehlivan Sk. Yilmaz Is

Merkezi No:26 K:5 Gayrettepe, Besiktas /
istanbul

Tel 0 212 215 24 02

|

Faks 0 212 215 24 36

Bagunsiz Hukukgu Raporu

Bagimsiz Hukukcu Raporu Av. Burcu Uyar tarafından hazırlanmıstır.

 

 

 

   

Avukat Bureu UYAR

Adresi Mansuroglu Mah. 288/1 Sk. No:7 Eren Altay
1 Plaza K:2 D:5 Bayraklı / IZMIR

Tel 0232 489 96 99
Faks 0232 489 96 99
 

ne 4

 
Aracı Kurum
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Gedik Yatirum Menkul Degerler halka arza aracilik hizmeti vermektedir.

 

Gedik Yatuun Menkul Degerler A.S,
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurumsal Finansman Genel Miidtir Yrd. Arda Alatas
Kurumsal Finansman Müdürü Eylem Ciftei Gölünc
Kurumsal Finansman Yönetmeni Eda Önder Öztürk
Arastırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu
Arastırma Müdürü Tarık Emre Akyol
Arastırma Müdürü Hasan Sener
Adresi Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah.Camli

Sok. No: 21 Kat: 10-11-12 Maltepe /
ISTANBUL

Tel 0216 453 00 53
Faks 0216 377 1136   
 

 

Sirketin 31.03.2020 tarihli ara dönem ve 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli
yılık finansal tablolaı HSY Darnısmanlık ve Bagimsiz Denetim A.S. tarafından
denetlenmistir. Ilgili dönemlere iliskin bagımsız denetim görüsleri asagıdaki gibidir:

Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi’nin ("Sirket”), 31
Mart 2020, 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihli finansal durum tabloları ile aynı tarihte sona
eren hesap dénemine ait; kar veya zarar ve diger kapsamlı gelir tabloları, özkaynak degisim
tabloları ve nakit akıs tabloları ile önemli muhasebe politikalarmin ôzeti de dahil olmak üzere
finansal tablo dipnotlarından olusan finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.

Görügümüze göre, ilisikteki finansal tablolar, Sirketin 31 Mart 2020, 31 Aralik 2019,
2018 ve 2017 tarihi itibariyla finansal durumunu ve ayni taribte sona eren hesap dónemineait
finansal performansını ve nakit akıslarını Türkiye Muhasebe Standartları'na ("MSere”)
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gersege uygun bir bieimde sunmaktadır.

11. PAYLAR ILE ILGiLI VERGILENDIRME ESASLARI

11.1. Genel Bakis

Borsa Istanbul’da islem gören payların elde tutulması veya elden gıkarılmasısırasında
aglanan kazang ve iratlarin, elde edilen kar paylarının ve temettü avanslarının yürürlükte
bulunan mevzuat kapsamında vergilendirilmesi ile ilgili esaslar agajida dzet olarak
sunulmaktadir.

Vergi mevzuatının gelecekte degigebilecegi, hatta mevzuatin geriye yénelik olarak da
degigebilecefinin göz önüne alınması gerekmektedir. Vergilendirme pay sahiplerinin gercekveya tüzel kisi, tam veya dar miikellef olmasina göre farklılık göstermektedir. Pay sahiplerininözel durumlarda vergi danısmanlarına basvurmaları gerekmektedir.

Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi miükelleflerininyükümlülüklerini belirleyen iki cegit vergi múkellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye’deyerlesik bulunan (“Tam Mükellef”) kisiler ve kurumlar Türkiye iginde ve diginda elde ettikleri
kazanc ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye’de yerlesik bulunmayan (“Dar
Mükellef”) kisiler ve kurumlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazang ve iratlar tize inden
vergilendirilirler.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (“GVK”) uyarınca, bir gercek kisinin Tam Múkellef
olarak, degerlendirilmesi icin; (i) yerlesim yerinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine Uygun
olarak Türkiye’de olması veya (ii) bir takvim yılı igerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı
aydan fazla oturması gerekmektedir. Buna ek olarak, (i) resmi dairelere; (ii) resmi
miiesseselere veya (iii) merkezi Türkiye’de bulunan tegekkül ve tegebbüslere baglı olup adı
gegen daire, müessese, tegekkül ve tegebbüslerin isleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan
Türk vatandasları da Tam Mükellef yani sınırsız vergi yükümlüleri olarak
degerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Tam Miikellef olarak degerlendirilen söz konusu kigiler
Türkiye icinde ve disinda elde ettikleri kazangve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
Türk vergi mevzuatı cerçevesinde belirtilen bu sartları saglamayan bir gergek kisi DarMükellefolarak degerlendirilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu @KVK”) uyarinca, bir kurumun Tam Miikellef
olarak degerlendirilebilmesi icin: (1) kanuni merkezinin Türkiye’de bulunması veya (ii)kanuni merkezinin Türkiye dısında bulunmasına ragmen ig bakimindan islemlerin fiilentoplandıgı ve yönetildigi merkez olan is merkezinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.Türk vergi mevzuatı cergevesinde ancak belirtilen bu iki gartı saglamayan bir gercek kisi DarMükellef olarak degerlendirilir.

Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından menkul Sermaye iratlarının Türkiye’deelde edilmis olarak kabul edilebilmesi igin sermayenin Türkiye’de yatırılmıs olmasıgerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından defer artis kazanclanninTiirkiye’de elde edilmig olarak kabul edilebilmesi igin söz konusu defer artis kazancindoguran isin veya muamelenin Türkiye’de itfa edilmesi veya Tirkiye’de degerlendirilmesigerekmektedir. “Türkiye’de degerlendirilmesi” ifadesinden ódemenin Türkiye’de yapılmasıveya ödeme yabancı ülkede yapılmıs ise, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına yapılanödeme hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılması gerektigi seklinde anlasılmasıgerekir.

Paylar’a sahip olan kisilerin, söz konusu Paylarrin BÍST'te elden cikarilmasindankaynaklanan deger artis kazanclan ve Paylar ile ilgili dagitilan kar paylarmdan elde ettiklerimenkul sermayeiratları, Türkiye’de elde edilmis olarak kabul edilmektedir.
11.2. Payların elden sıkarılması  kargiiëmda saglanan kazanglarınvergilendirilmesi

11.2.1. Borsada islem gören payların vergilendirmeesasları:
2006 ve 2020 yılları arasında BIST’te islem gören payların elden cıkarılması sonucusaßlanan deßer artis kazanglarının vergilendirilmesi GVK’nın Gegici 67. maddesigergevesinde gergeklestirilmektedir. GVK’nın Gegici 67. maddesi kapsamında deger artiskazangları islemlere aracilik eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluslartarafından yapılan tevkifatile vergilendirilmektedir. GVK’nın Gegici 67. Maddesinin yúrtrltiksúresinin 31 Aralik 2020 tarihinden sonraya uzatılmaması veya herhangi bir sekildekapsaminin vergi mevzuatina dahil edilmemesi durumunda 31 Aralık 2020 tarihinden sonraasagida agiklandiga üzere (Bkz 11.2.2. Genel Olarak Pay Alım Satım KazanglarınınVergilendirilmesi), BIST’te islem gören payların elden gıkarılmasından saglanacak degerartiskazangları genel hükümler gergevesinde vergilendirilecektir.
Digerlerinin yam sira, BÍST'te islem gören payların alım satımına aracılık ettikleriyalırımcılar tarafından saglanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıylavergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kkuruluslardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı)yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanların, üger aylık döngmi     
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edeceklerdir. istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.-Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. dısında
saklayıcı kuruluslardan saklama hizmeti alan yatırımcıların islemlerinde vergi tevkifatının
yapılması esasen ilgili saklayıcı kurulugun sorumlulugundadır. Bir yatırımcının islemlerinin
saklayici kurulug kullanılarak gerceklestirilmesi halinde, yatırımcının islemlerine aracılık eden
diger banka ve araci kuruluslarınilgili islemlere tevkifat sorumlulugu bulunmamaktadır.

BIST’te islem gören bir payın baska bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi
halinde, nakli gergeklestirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kiymetle ilgili alıg bedeli
ve alız tarihini naklin yapılacagı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir baska kisi veya kurum adına
nakledilmesi halinde alıs bedelinin ve alıs tarihinin Maliye Bakanlıgı’na bildirilmesi
gerekmektedir.

Saklayıcı kuruluslar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı
oram kanunen %15 olarak belirlenmistir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluslar
ve saklayıcı kuruluglar tarafindan agagida ver alan gelirler üzerinden uygulanır:

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kiymetler ile difer sermaye piyasası
araçlarimn als ve satis bedelleri arasindaki fark,

b) Alımınaaracılık ettikleri paylar dahil olmak tizere menkul kiymet veya diger sermaye
Piyasası araglarınınitfası halindealig bedeli ile itfa bedeli arasindaki fark,

€) Paylar dahil olmak tizere menkul kiymetlerin veya diger sermaye piyasasi araclannm
tahsiline aracılık ettikleri dönemselgetirileri (herhangi bir menkul krymet veya diger sermaye
piyasasi aracina bagli olmayan),

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diger sermaye piyasası araglarının ödüng
islemlerinden saßlanan gelirler

Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) uyarinca, kanunen
%15 olarak belirlenen tevkifat oran:: (i) paylara ve pay endekslerine dayal: olarak yapılan
vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri, BIST’te islem gören aracı kurulus varantları dahil
olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları harig) ve pay yogun fonlarinin
katilma belgelerinden elde edilen kazanglar igin %0; (ii) KVK’nın 2/1 maddesi kapsamındaki
mükellefler ile münhasıran menkul kiymetve diger sermaye piyasası araci getirileri ile deger
artısı kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanlıgı’nca belirlenenler igin yukarida a, b,ve c bentlerinde belirtilen islemler icin %0; ve (iii) Gi) numaral alt kırılımda belirtilen gerçek
kisi ve kurumlar harig olmak üzere, (i) numaralı alt kırılımda belirtilen dısında kalankazanglar icin %10 olarak uygulanır.

Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride degisiklige ugrayabilecegini gózönünde bulundurmalıdır.

Paylar degisik tarihlerde alındıktan sonra bir kisminim elden cikarilmasi halinde tevkifatmatrahinin tespitinde dikkate alinacak alıs bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk cikarmetodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden sıkarılması durumunda, eldengıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım islemi esas alınarak söz konusu tutar üzerindentevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün icinde birdenfazla alım satım yapılması halinde© gün igindeki alıs maliyetinin tespitinde agırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancaktevkifat matrahı ilk giren ilk gıkan yöntemine göre belirlenecektir. Als ve satis islemleridolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahinmtespitinde dikkate alınır. :
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282 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebligi uyarinca menkul kiymet ve diger sermaye
piyasası araglarına iliskin tirler (i) sabit getirili menkul kiymetler; (ii) degisken getirili
menkul kiymetler; (iii) diger sermaye piyasasi aragları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri
ve yatırım ortaklıkları paylar: olacak sekilde belirlenmistir. Paylar ve pay endekslerine dayalı
olarak yapılan vadeli islem ve opsiyon sözlegmeleri, menkul kıymetin dahil oldugu smıf
iginde degerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli
islem sözlesmeleri ile BIST’te islem gören pay ve pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen
aracı kurulus varantları paylarının da dähil oldugu degisken getirili menkul kıymetler sınıfı
kapsamında degerlendirilecektir.

User aylik dónem igerisinde, birden fazla pay ve aym türden oldugu kabul edilen
menkul kıymet alım satim islemi yapılması halinde tevkifatin gergeklestirilmesinde bu
islemler tek bir islem olarak dikkate alınır. Pay ve aynı türden oldugu kabul edilen menkul
kıymet alım satımından dogan zararlar takvim yılı asılmamak kaydıyla izleyen üc aylık
dóneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. Takvim

- yılının son üg aylık döneminde olugan zarar tutarının izleyen dóneme aktarılması mümkün
degildir.

Tam múkellef kurumlara ait olup, BIST’te iglem góren ve bir yıldan fazla stireyle, Tam
Mükelief ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafindan,elde tutulan paylarin elden gıkarılmasında
tevkifat uygulanmaz.

Tevkifata tabi tutulan BIST’te islem gören paylara iliskin alum satim kazançlan icin
gergek kisilerce yıllık veya miinferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diger
gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında
elde edilen gelirler, mükelleflerin her túrlú ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri
kazangları seklinde tanımlanan ticari kazang hükümleri gergevesinde kazancın tespitinde
dikkate alınır. Ticari kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmis olan vergiler,
GVK’nn ilgili hükümleri kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi oldugu hükümler
gergevesinde, tevkifata tabi kazangların beyan edildi$i beyannamelerde hesaplanan vergiden
mahsupedilir.

Öte yandan, Dar Mükellefler de dahil olmak üzere dileyen gelir vergisi mükellefi gergek
kigiler, bu madde (GVK’nın gecici 67. Maddesi) kapsaminda tevkifata tabi tutulan ve yıllık
veya münferit beyanname ile beyan edilmeyecegi belirtilen paylar dahil menkul kıymet ve
diger Sermaye piyasası araglarının elden gıkarılmasından dogan kazanglar icin, aynı takvim
yılı icinde ücger aylık dönemlerden olugan kar ve zararlar igin yıllık beyauname
verebileceklerdir. Bu gergevede, beyan edilen gelirlerden, paylar ve aynı túrden oldugu kabul
edilen menkul kiymetler için yil içinde olusan zararların tamamı mahsup edilebilir.
Hesaplanan vergiden yil icinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar
genel hükümler gergevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlara izleyen
takvim yıllarına devredilemeyecektir.

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araglarının ücer aylık dönemleritibarıyla tevkifata
tabi tutulacak alım satım kazanglarının tespitinde alım satım konusu islemlerin (yukarıda
belirtildigi üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazanglar, bu türlere göre ayrı ayrı
tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.

GVK’nın Gegici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gergek veya tüzel kisi ya da Dar
veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamasi, vergiden muaf olup
olmamasi ve elde edilen kazancin vergidenistisna olup olmamasıyukarıda ayrıntıları verilen
vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
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2006/10731 sayılı BKK, 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayili BKK uyarınca, halka

arz tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz

konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler agısından cifte vergilendirme sorunu

gündeme gelecektir. GVK’nın Gegici 67. maddesinde düzenlenmis olan tevkifat

uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmis olan kiginin mukim oldugu ülke ile yapılmıg
ve yürürlükte olan Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasması hükümleri önem arz etmektedir.

Söz konusu anlasma hükümleri, Türk Vergi Kanunları'ndan önce uygulanacaktır.

Dar Mükellef gerçek kisi ve kurumların, GVK’nın Gegici 67. maddesi kapsamında
Tiirkiye'deki finansal araglara kendileri veya yurt dısındaki portföy yönetim sirketleri
vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri iein vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir.

Vergi kimlik numarasi alinabilmesi igin (i) Dar Miikellef gergek kisilerin pasaportlarinin

noter onayli bir Smegi ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve
fotokopisini, (ii) Dar Mtikellef kurumlarm ise kendi tilkelerinde gecerli kurulus belgesinin
Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilcilifince onayl Türkçe bir ürneBini veya yabanci dilde
onayli kurulus belgesinin terciime biirolarmcaterciime edilmis Turkce bir órnegini ilgili vergi
dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları icin
nüfus cüzdanınınibrazı yeterli olacaktır.

Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluglar kendilerine islem yapmak
igin müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müsterileri igin,
toplu olarak vergi kimlik numarasıalabilirler.

Cifte vergilendirmeyi ónleme anlagmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi igin ise
ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmıg mukimlik belgesinin
aslının ve tercüme bürolarınca tercúme edilmis órneginin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı
kurumlar vasitasiyla veya dogrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına iliskin
mukimlik belgesi, izleyen yilin dérdtincti ayma kadar gegerli olup, söz konusu belgenin heryıl
yenilenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde Cifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlagması hükümleri dikkate alınmadan % 15 (halihazırda
2012/3141 sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle
tevkifat yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesininibrazı
ile Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasması hükümleri ve ig mevzuat hükümleri
dogrultusunda yersiz olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir.

Maliye Bakanlıgı gerekli gördügü hallerde, Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasmaları
hükümlerinden yararlanacak kisi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya getirisini
tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlasma hükümlerine góre
gergek hak sahibi olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da isteyebilecektir. Bu
belgeleri Maliye Bakanliginin tayin edecedi sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya
baskaca bir suretle gercek hak sahibi olmadigi tespit edilenler bakımından zamanında
tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergilericin vergi ziyaı dogmus sayılacaktır.

11.2.2. Genel Olarak Pay Alun Satun Kazanclarmm Vergilendirilmesi

GVK’mn Gegici 67. maddesinin digmda kalan durumlara iliskin genel agiklamalara
agagida yer verilmistir.

11.2.2.1. Gergek Kisiler

11.2.2.1.1. Tam Miikellef Gercek Kisiler
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Pay alım satım kazancları, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine
tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen pay senetleri,
Türkiye’de kurulu menkul kıymet borsalarında islem gören ve 3 (üc) aydan fazla süreyle elde

tutulan pay senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde

tutulan pay senetlerinin” elden gıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi

olmayacaktır. Pay senetlerinin elden gıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satısında
oldugu gibi, GVK’nun Miikerrer 81’inci maddesi uyarmca iktisap bedeli, elden sıkarıldıgı ay
hari¢ olmak üzere Devlet Istatistik Enstitüsü tarafından belirlenen toptan esya fiyat artis
oranındaartırılarak dikkate alınabilecektir. GVK’nun Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve
hakların elden gıkarılmasında iktisap bedeli, elden cıkarılan mal ve hakların, elden cıkarıldıyı
ay hariç olmak üzere Devlet Istatistik Enstitüsünce belirlenen toptan esya fiyat endeksindeki
artig oranındaartırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesiicin artıg oranının %10
veya üzerinde olmasısarttır.

GVK’un Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kisilerin tevkif sureti ile
vergilendirilmis menkul sermaye iratlan GVK’nun 103’üncü maddesinin ikinci gelir
dilimindekitutarı agıyor ise (bu tutar 2018 yılı igin 34.000.-TL’dir.) beyan edilmesi gerekir.

11.2.2.1.2. Dar Mükellef Gergek Kisiler

GVK madde (86/2) gergevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı,
Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmis olan; ücretler, serbest meslek kazançlan, menkul
ve gayrimenkul sermayeiratlan ile diger kazanç veiratlardan olusuyorsa yıllık beyannameye
tabi degildir. Dar mükellef gerçek kisilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemis gelirleri
meveut ise, GVK madde (101/2) uyarmca, bu kazanclarin mal ve haklarm Tiirkiye’de elden
sıkarıldıgı yerin vergi dairesine münferit beyannameile bildirilmesi zorunludur.

11.2.2.2. Kurumlar

11.2.2.2.1. Kurumlar Vergisi Miikelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden
Cıkarılmasından Saglanan Kazanclar

Ticari faaliyete bagholarak isletme btinyesinde elde edilen alam satım kazangları ticari
kazan¢ olarak beyan edilip vergilendirilecektir.

11.2.2.2.2. Tam Miikellef Kurumlar

Ote yandan, KVK’nm 5/l-e maddesi uyarinca kurumlarin aktiflerinde en az iki tam yil
súreyle yer alan istirak paylarmin satisindan dogan kazencin %75"lik kısmı kurumlar
vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için satis kazancinin
satısın yapıldıgı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilanconun pasifinde özel bir fon hesabinda
tutulmasi; satis bedelinin satısın yapıldıfı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil
edilmesi ve satısı yapan ve dolayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet
ticareti ile ugrasmaması gerekmektedir.

11.2.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar

Dar Mükellef kurum, Türkiye’de bir isyeri agmak suretiyle veya daimi temsilci
vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satım isi yapan kurum statüsünde ise alım satım
kazangları ticari kazang olarak vergiye tabi olacak vergileme, Tam Mükellef kurumlarda
oldugu sekilde gerceklesecektir. Yukanda belirtildigi tizere, devamli olarak menkul kıymet
ticareti ile ugrasanlarm %75°lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün
degildir.

Türkiye’de bir isyeri acmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım
kazancı elde eden Dar Mükellefler agısından da igili kazancın Türkiye‘
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sóz konusu olabilir. Dar mükellef kurumlarin vergilendirilmesi acısından Türkiye’nin
imzalamıs oldugu yürürlükte bulunan cifte vergilendirmeyi önleme anlasmalarının hükümleri
Ónem arz etmektedir. Söz konusu anlasma hükümleri, Türk vergi kanunlarından önce
uygulanacaktır.

11.2.2.3. Yabancı Fon Kazanglarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiligini Yapan
Sirketlerin Vergisel Durumu

1 Ocak 2006 tarihindenitibaren Kurul’un düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer
yabancıfonlar da sermaye sirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK’ya
6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüge
girmek üzere, “Yabancı fon kazanglarının vergilendirilmesi” baslıklı 5/A maddesi eklenmistir.
Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonlarin aracilik islemlerini yürüten portföy yöneticiligi
yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi sirketlerin vergisel durumları
düzenlenmistir.

KVK’nin 2/1 maddesinde belirtilen yabanci fonlarm, portfSy ydneticisi sirketler
aracılıfıyla organize bir borsada islem görsün veya görmesin; (i) her türlüi menkul kıymet ve
sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli islem ve opsiyon sözlesmesi; (iii) varant; (iv) dóviz; (v)
emtiaya dayalı vadeli islem ve opsiyon sözlesmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve
(vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia islemleri ile ilgili elde ettikleri kazangları igin
KVK’nn 5/A maddesinde sayılan sartların saglanması durumunda; portföy yöneticisi
sirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların is yerleri de bu fonların is yeri
veya ig merkezi olarak kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazangları için beyanname
verilmeyecek ve diger kazanglar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar
beyannameye dahil edilmeyecektir.

Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi
kesintisine etkisi yoktur.

Türkiye’de bulunan, aktif büyüklügünün %5l’inden fazlası tasinmazlardan olusan
sirketlere ait paylar veya ortaklık payları veya bunlara iliskin vadeli islem ve opsiyon
sözlesmeleri, nakdi uzlasmayla sonuglananlar disinda emtiaya dayalı vadeli islem ve opsiyon
sôzlesmelerinden elde edilen kazanglar bu uygulama kapsamında degerlendirilmeyecektir.

11.3. Paylara iliskin kär paylarının ve kär payı avanslarının vergilendirilmesi

GVK’nn 94/6-b maddesine 4842 sayılı Kanunla yapılan degisiklikle, tevkifat kärın
dagitilmasi agamasına bırakılmıstır. Bu kapsamda GVK’nın 4842 sayılı Kanunla degisik 94/1-
6-b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Miikellef gercek kisilere; (ii) gelir
ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf
olanlara; (iv) Dar Mükellef gercek kisilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye’de bir isyeri
veya daimi temsilci aracılıfıyla kär payı elde edenler harig); ve (vi) gelir ve kurumlar
vergisinden muaf olan Dar Múkelleflere dagitilan kär payları üzerinden 2009/14592 sayılı
BKK uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır (girisim sermayesi yatırım fonları ve
ortaklıkları icin bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam
Mükellefler kurumlara; ve (ii) isyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar
Mükellefkurumlara daßıtılan kar payları tevkifata tabi degildir.

11.3.1. Gercek Kisiler

11.3.1.1. Tam Múkellef Gerçek Kisiler
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GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef
kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı

kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kär payı daÿitirken, gelir

vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50’si) dahil olmak üzere daßıtılan kär payının
tamamı (%100’ü) üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kär payının
yıllık vergi beyannamesinde beyan edilmesi halinde, söz konusu vergitevkifatı yıllık vergi
beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK’nun (86/1-c)
maddesi uyarinca, tevkif yoluyla vergilendirilmis bulunan ve gayrisafi tutarlan; 2018 yılı
gelirleri igin 34.000 TL’yi agan tam mükellef kurumlardan elde edilen kär payları igin
beyanname verilmesi gerekecektir.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kärın
dagitimi asamasinda yapilan % 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan

kısım dähil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler cergevesinde
red ve iade edilecektir.

Ayrıca, kärın sermayeye eklenmesi kär dagıtımı sayılmaz. Kär payı avansları da kär
payları ile aynı kapsamdavergilendirilmektedir.

11.3.1.2. Dar Mükellef Gercek Kisiler

GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gergek
kisilere daßıtılan kär payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugún igin
bu oran %15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf oldugu bazı cifte vergilendirmeyi
önleme anlasmalarında daha düsük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.

Dar mükellef gerçek kisiler agısından kär paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi
nihai vergileme olup, dar miikelleflerce bu gelirler icin gelir vergisi beyannamesi verilmesine
gerek bulunmamaktadir.

Diger taraftan GVK’nun 101. Maddesinin 5 no’lufıkrası gere$ince dar mükellef gergek
kisilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamıs menkul sermayeiratlarını, Türkiye’de elde edildigi
yerin vergi dairesine miinferit beyannameile beyan etmeleri gerekmektedir.

11.3.2. Kurumlar

11.3.2.1. Tam Miikellef Kurumlar

Ticari faaliyete baglı olarak ticari isletme bünyesinde elde edilmesi halinde tevkifat
yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazang olarak beyan edilecektir. KVK’nin 6.
maddesinde kapsamındaki “safi kurum kazancı, GVK’nın ticari kazancı düzenleyen
hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi icinde
elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır.

05.12.2017 tarihinde yürürlüge giren Kurumlar Vergisi Kanununun Gegici 10. maddesi
uyarmca Kanunun 32. maddesinin birinci fikrasmda yer alan %20 oram, kurumlarin 2018,
2019 ve 2020 yılı vergilendirme dénemlerine (özel hesap dönemitayin edilen kurumlar icin
ilgili yil iginde baslayan hesap dónemlerine) ait kurum kazangları icin %22 olarak
uygulanacaktir.

Ancak, EVE"nn 5/l-a maddesi uyarmca, Tam Miikellef baska bir kuruma istirak
nedeniyle elde edilen kär payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklarının
pay senetlerinden elde edilen kar payları harie kurumlar vergisinden müstesnadır.

11.3.2.2. Dar Mükellef Kurumlar
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GVK’nin 94/6-4 maddesi uyarinca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara
dagitulan kar paylan tizerinden Bakanlar Kuruluncabelirlenen oranlarda (bugiin igin bu oran
%15"tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf oldugu baz: gifte vergilendirmeyi ónleme
anlasmalarında daha düsük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.

12. IHRACCI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERILEN izin
HAKKINDABiLGI

12.1. Ihraggı veya halka arz eden tarafindan izahnamenin kullanılmasınailiskin verilen
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kurulusun payların sonradan tekrar satısına dair
kullandıgı izahnamenin iceriginden deilgili kisilerin sorumlu olmayi kabul ettiklerine
dair beyanları:

Yoktur.

12.2. izahnamenin kullanımınaizin verilen süre hakkında bilgi:

Yoktur.

12.3. Payların yetkili kuruluslarca sonradan tekrar satısa sunulabilecegi dönem
hakkindabilgi:

Yoktur.

12.4. Paylarm yetkili kuruluslarca sonradan tekrar satısa sunulması kapsamında
izahnamenin kullanılabilecegi ülkeler hakkındabilgi:

Yoktur.

12.5. Izahname kullanım izninin verilmesinin sartı olan diger acık ve objektif kosullar
hakkında bilgi:

Yoktur.

12.6. Yetkili kuruluslarca payların sonradan tekrar satısının gerceklestirilmesi
durumunda, satism kogullarma iliskin bilgilerin yetkili kurulus tarafindan satis
esnasında yatırımcılara sunulacagına dair koyu harflerle yazılmıs uyarı notu:

Yoktur.

124 IZAHNAME KULLANIM iZNININ BELIRLENEN BiR VEYA DAHA FAZLA
YETKIL] KURULUSA VERILMESi DURUMUNDA VERILECEK ÍLAVE
BILGILER

Yoktur.

12A.1 Izahname kullanım izni verilen yetkili kurulusların listesi ve kimlik bilgileri
(ticaret unvanları ve adresleri):

Yoktur.

12A.2 izahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay taribi
itibariyle yetkili kuruluslara dair belli olmayan yeni bilgileria kamuya nasil
duyurulacagıveilgili bilgiye nereden ulagilabilecegi hakkinda aciklama:

Yoktur.

12B IZAHNAME KULLANIM IZNININ TUM YETKILI KURULUSA VERILMESIDURUMUNDAVERILECEK ILAVE BILGILER N
Yoktur.

TT 42  

TASLAK



13. INCELEMEYE ACIK BELGELER
Asaÿidaki belgeler Ïbni Melek Mahallesi Tire Organize Sanayi Bélgesi (TOSBI) 3.YolNo:20 Tire-IZMIR. adresindeki ihraggmin merkezi ve basvuru yerleri ile ibracgmin internet

sitesi www.dinamik-izmir.com ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarrufsahiplerinin incelemesine agık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanagimi olusturan her türlü raporya da beige ile degerleme ve görügler (degerleme, uzman, faaliyet ve bagumsiz denetimraporlan ile yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar, esas sözlesme, vb.)

14. EKLER

Ek 1 Sorumluluk Beyanları

Ek 2 Yónetim Kurulu Karan ve Fon Kullenm Raporu

EK 3 Fiyat Tespit Raporu
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