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OZET

A—GIRÍS VE UYARILAR
Baslik Asıklama Yükümlülügü

A. Giris ve uyarilar Bu özet izahnameyegiris olarak okunmalıdır.

Sermaye piyasası araglarına iliskin yatırım kararları

ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve

özetin bir bütün olarak degerlendirilmesi sonucu

verilmelidir.

+ izahnamedeyeralan bilgilere iliskin iddiaların mahkemeye

tasmmast durumunda, davacı yatirimc, halka arzin

gerceklestigi ülkenin yasal diizenlemeleri cercevesinde,

izahnamenin gevirisine iliskin maliyetiere yasal süreeler

baslatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir.

e Özete baglı olarak (cevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin

hukuki sorumluluguna ancak özetin izahnamenin diger

kısımları ile birlikte okundugu takdirde yanıltıcı, hatalı

veya tutarsız olması veya yatırımaların yatırım kararını

vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri saglamaması

durumunda gidilir.

A2 Izahnamenin sonraki |e Izahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır.

kullaniminailiskin bilgi

LL B—IHRACCI
B.1

|

Ihracsının ticaret

|

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.

unvanı ve isletme adı

B2

|

Thracemm hukuki

|

- Anonim Sirketi
statüsü, tabi oldugu |- T.C. Kanunları

mevzuat, kuruldugu

|

- Türkiye Cumburiyeti

ülke ve adresi - Tbni Melek OSB Mah. TOSBI Yo! 3 No:20 Tire/izmir
- Tel: 0232 513 51 36

B3 Ana ürün/kizmet| Ihraccı, ingaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj ve HVAC sektörü basta

kategorilerini de olmak üzere birgok sektör için malzemeler üretmektedir.

icerecek sekilde Ana baslık olarak ihraggının; üretim ve ticari ürünleri agagidaki gibidir.

ihraccımm meveut 1. Üretimi Yapılan Urünler

faaliyetlerinin ve XPS Köpük: Dis duvar, ig duvar, kolon-kiris ve giydirme cephe ısı

faaliyetlerine etki eden yalıtımı amacıile, gatı uygulamalarında yalıtım amaglı tugla alti ve

önemli faktórlerin kiremit alt panel, kompozit sandvig panellerde ve frigofirik arag ve

tanımı ile  faaliyet kamyonlar igin úretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük

gösterilen PE Képiik: Ingaat ısı ve ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, elektronik —

sektörler/pazarlar metal ambalajı, sızdırmazlık bandı, sera uygulamalarında yalıtım ve

hakkında bilgi seperatör amacı ile ve mobilya kenar koruma igin üretilen kapalı

hücreli polietilen köpük
Yüksek Yogunluklu Polietilen (HDPE) Köpük: Mobilya kenar
sekillendirme ürünleriigin üretilen kapalı hiicreli polietilen képtik
XLPE Köpük: Ingaat ısı ve ses yalitimunda, tesisat yalıtımında
sızdırmazlık amacı ile, otomotiv endüstrisinde, elektronik — metal

ambalajında, ganta- ayakkabı sektöründe ve dagcilik, aikeri mat,

pilates, yüzme, jimnastik_gibi spor akt À
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üretilen kapalı hücreli gapraz baglı polietilen köpük

Laminasyonlu Kaucuk Köpügü: Havalandırma kanalları ve tesisat

hatları gibi enerji kaybının yogun oldugu yerler icin boru seklinde veya

levha sekilli alúminyum folyo vb. ile lamine edilmis kapalı hücreli

kauguk köpük

Sekillendirilmis Endüstriyel Ürünler: insaat ve otomotiv sektörleri

basta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz esya, elektronik, spor ve

eglence sektórleri igin XLPE kópúk, Etilen Vinil Asetat (EVA) kópik

ve Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) képtik kullanılarak elde

edilen sekillendirilmis tirtinler

2. Ticari Ürünler

Kauguk Köpügü: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji

kaybının yogun oldugu yerlerigin kapalı hücreli kauguk köpük

Endüstriyel Ürünler: Íngaat ve otomotiv sektörleri basta olmak tizere

ambalaj, medikal, beyaz esya, elektronik, spor ve eglence sektörleri

iein EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri

Yanmaz Akustik Köpük: Ses yalıtım ve akustik düzenleme

uygulamalarında kullamılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük

Mineral Yünü (Cam Yünü ve Tag Yünü): Isı yahtımı, ses yalıtımı ve

akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenlifi de saglayan inorganik

esaslı cam yünü ve tag yünü

Endüstriyel Kaplama Yapıstırıcısı: Kauguk Köpügü, polietilen, gibi

tesisat yalıtım ürünlerinin yapistinimasinda, ses yalıtımı akustik panel

ve boruların sabitlestirilmesinde, sünger, kumag, kege vb. ürünlerin

yapıstırılmasında, ahsap ve dekoratif laminantlar, kaucuk, deri mantar

vb. ürünlerin yapıstırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere

kaplama yapıstırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıstırıcısı

Fan Sistemleri: Mutfak, banyo, gamagırhane, kuru temizleme, ofis,

büro, toplantı salonu, galısma odası, kütüphane, is yerleri, magaza,

restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo,

atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel mahallerin

kanallı havalandırmatesisatlarında kullanılan fan sistemleri

Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları: Düsük ve orta basıngta

caligan 1sitma- sogutma, havalandirma ve atik gaz sistemleri igin cok

kath altiminyum ve polyester sert gelik tel takviyeli esnek hava

kanalları ve aksesuarları

Klima- Havalandırma Kanalı Flans ve Aksesuarları: Hava

kanallarında maksimum sa$lamlık ve montaj kolaylıgı saglamak icin

galvaniz sacdan tiretilen flans ve yatay ve dügey boru askı montajında

havalandırma kanallarının tespitinde, boru askı sistemlerinde destek ve

baglantı elemanı olarak kullanılan aksesuar

HVACBantları ve Aksesuarları: Polietilen ve kauguk köpük yalıtım

ürünlerin uygulaması sırasında ortaya gıkan ek yerlerinin ve

acıklıkların kapatılmasında kullanılan HVAC bantları ve cam yünü,

kaya yünü, polistiren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon

levhaları vb. izolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir

ilave ekipman kullanmaksızın, montajı igin kullanılan yalıtım askı pimi

Diger Ürünler: Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan Genlestirilmis

Polistiren Köpük (EPS), su yalıtımı igin membran ve yapıstırıcı

kimyasal ürünler   Ihracsınm satıgların ürün dagdımı:
Ihraccı'nın _gectifimiz 3 yil boyunca      
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ürünlerin satıglardaki agırlıgı artıs göstermistir. Üretimi yapılan ürünler

icerisinde en fazla paya sahip olan ürünler PE köpük ve XPS köpüktür.

Gegtigimiz üg yılın bilgilerini igeren Sirket’in net satıglarının ürün

dagılımı dikey analiz yöntemiyle ayagıdaki tabloda belirtilmistir.

 

 

      
 

Net Satigiar

|

311220 3152201 ,, 3.2.20 31.03.20],

du i % tí % lí % la %

"r-Üretimi.
E :

Yapılan 54 | 11.610.334| 89,30
Groner do. .

PE Kopük 17.639.854 26010.708

|

42,40 | 5.494.834

|

42,26

 

XPS Kopak 20.775.303

|

42,70

|

25.902.027

|

47,48

|

26.653.504 43,44

|

3.986.315

|

30,66

 

 

 

 

 

  

       
 

 

HD PE Kopuk 406.558

|

0,84 Gases 169) 892.139| 145] 386.662 2.97

Laminasyoniu x 2 7
A 888243 3,88 657,600] 121} 587.948} 0,96] 92.272] 9,71

XLPE Kopuk =) = IT 1578:539| 2,56| 1.454.503

|

11,19

Sekillendiriimig

Endüstriyel 100.774

|

0,21 92613) 0,17] 434989] 0,71] 195.748] 1,51

Ürünier

H-Tieari
.

Gruner 5 1070

Kauguk Kopaga

|

1.020.612] 2,10 | 810.101

|

1,321 396.998} 3,05

Endüstriyel 50.080

|

0,29 35.980} 0,16| 37.746) 006! 68.369) 0,53
ürünler

Yanmaz Akustik

|

437726] 0,90 386.6801 0,71] 356120! 0,58] 146.810] 1,13
Kopük

 

Mineral Yünü 2.093.556

|

4,30 2.072.836

|

3,80] 2.145.918] 3,49 381.053

|

2,93

 
Endüstriyel

Kaplama 672651 0,14 105.684

|

0,19 35.389] 0,14 15.908} 0,12

Yapıgtrıcısı

 

Fan Sistemieri 788.952] 1,62 423.068

|

0,78 490,255

|

0,80 146.128] 1,12

 

Esnek Hava

Kanalları ve 549.939]. 1,13 348.497

|

0,64 294.893

|

0,48 134.947} 1,04

Aksesuarları

 
Klima-
Havalanduma
KanalFlans ve
Aksesuarları

623.969

|

1,29 510.647

|

0,94 96.448

|

0,16 954] 0,01

 
HVAC Bantlart
ve Aksesuarları 339.999! 0,89 369.286

|

0,68 393.301] 0,65 35.554

|

0,27

 
Diger Urün
Satislari ve 1.862.550

|

5,08 490.256

|

0,90 478.981] 0,78 64.531] 0,50

Gelirler

     TOPLAMEAD |        10, | GLIGL-124:|:: :100:/:.13:001.586 100

 

Ihracgının satıslarının miktarsal bazda gösterimi:

  
Thrassının 31,0.2017- 31.12.2018- 31.12.2019-31.03.2020 Tarihleri Hübarıyla Satıslarının Yurt lei

ve YurtBisina:Göre Dagılmm   
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ano lt Ticart Ibracat ve

CisoeTeas Vit Toplam

|

Birim

|

ig Piyasa % ihracat %
ve Teknik Adı Kayith

2017 12.111.361,78| Kg

|

2.000.545,72 94,75%

|

110.816,06

|

5,25%

3018 12267572,00| Kg

|

2.106.325,44 92,89%

|

161.246,56

|

7,11%

XPS Köpük
2019 11913.982,00| Kg

|

1.647.859,74

|

86,10% 266.122,26

|

13,90%

2020/1C

|

287.356,00) Kg 245.591,88

|

85,47%

|

41.764,12

|

14,53%

2017

|

1.646.247,68| Kg

|

1.605.768,93 97,54%

|

40.478,75) 2,46%

2018 1.565.5328,51| Kg

|

1.543.711,28 98,61%

|

21.837,23] 1,39%

PE Köpük

2019 1158492346) Kg

|

1.558,994,26

|

98,36% 25.929,20] 1,64%

2020/1€

|

382.330,08] Kg 367.800,38

|

96,20%

j

14.529,70 3,80%

2017 8.559,81] Kg 8.559,81

|

100,00% - -

2018 74.153,50! Kg 74.153,50

|

100,00% - -

HD PE Köpük 
2019 62.838,43| Kg 62.838,43

|

100,00% - -

 

2020/1C 33.032,25} Kg 33.032,25

|

100,00% - -

 

2017 121972,101 Kg 116.997,97

|

95,92%] 4.974,13

|

4,08%

 

Laminasyonlu 2018 32.292,66

1

Kg 30.492,24

|

94,42% 1.800,42

|

5,58%

 

 

 

 

 

 

 

Kauquk Kópak 5019

|

2342043] Kg

|

22.965,69] 98,06%| 454,74] 1,94%

ACT 40186[Ke 464,20

|

160,00%

2017 326197] Kg 336497

|

100,00% =

Sekillendirilmis

|

018 1580881 Kg 1123.88

|

10,09% 466

|

29.31%

Endustriyel Urinler {3975 3070391 Ke 3.070,39

1

100,00% = -

SOC 654,84] Kg = 7 = 7

2017 - - - - - -

 

XLPE KÖPÜK 2018 13.703,65

|

Kg 13.703,65

|

100,00% 7 =

LEVHA 2019 73.665,66] Kg 72.029,66

|

97,78% 1.636,00

|

2,22%

   2020/10 71.494,38} Kg 71.254,38

|

99,66% 240,00) 0,34%       
 

 
B.4a  
 

 Ihrascıyı ve faaliyet
gösterdigi sektörü
etkileyen önemli en
son egilimler hakkmda
bilgi  Sirket, net satıglarının ónemli bir bölümünü ingaat sektörüne

gerçeklestirmektedir. Insaat sektöründe faaliyetler yılın ikinci yarısında

hız kazanmaktadır. Sektörün söz konusu karakteristik özelligi kaynaklı

Sirket’in faaliyetlerinde de mevsimsellik unsuru ortaya gıkmaktadır.

Sirket, yılım ilk yarısında yıllık cirosunun yaklagik %40%

gerçeklesmektedir.

Covid-19 salgını ve koruma önlemlerinin baslamasının etkileri

nedeniyle küresel ve yerel bazda ticari faaliyetlerde aksama

yasanmustir. Söz konusu pandemi etkileri Dinamik Isi’nin satis

performansinda da etkisini géstermistir. Bu kapsamda Sirket'in 2020

yılı Subat ayı basından itibaren baslayan islerdeki daralma neticesinde

hasilat. 2020 yih ilk ceyreBinde geçen yılın a dénemine gore
DARE $ Ñ
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%19,49 oranında gerileme görülmüstür.

Sirket’in satın alma maliyetleri agırlıklı olarak hammadde

maliyetlerinden olusmakta ve hammadde alımları dóviz cinsinden

olmakla birlikte, satısları TL cinsinden fatura edilmektedir. Döviz

kurlarında yaganan dalgalanmalar Sirket cirosunu, maliyetlerini ve

stoklarını etkilemektedir.

B.S

|

Ihracemn dahil

|

Ihragcinin dahil oldugu bir grup bulunmamaktadir.

oldugu grup ve grup

icindeki yeri

B.6

|

Sermayedeki veya

toplam oy hakkı | Table: Dogrudan Pay Sahipligine Hiskin Bilgi

igindeki payları

||

Ortagın; Sermaye Payı / Oy Hakkı
dogrudan veya dolaylı Ticaret Unvanı/ Son Genel Kurul

olarak %5 ve icaret Un (10.03.2020)

isimleri/unvanlart e Adı Soyadı (EL) (2)

her birinin pay Metin AKDAS 9.600,000,00 60

sahipligi hakkinda

||

Gdksel GURPINAR 6.400.000,00 40

bilgi TOPLAM 16.000.000,00 100

Ihrassının hakim Ortagin Adi os

ortaklarmin farkh oy Soyadı Görevi

haklarina sahip olup : anat
olmadıkları hakkında Metin AKDAS Yönetim Kurulu Baskanı

bilgi Göksel Yönetim Kurulu Baskan

GURPINAR Yardımcası |

Varsa dogrudan veya
dolayh olarak

|

Sirket esas sózlegmesine góre (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar;

ihraccının yönetim yönetim kurulu üyelerinin segiminde aday gösterme imtiyazı, genel

hakimiyetine sahip

|

kurul toplantılarında 15 oy hakkı ve tasfiye kararı alınmasında imtiyazı

olanlarm ya da

|

seklindedir.
ihrageryl kontrol

edenlerin

isimleri/unvanlan ile

bu kontrolün kaynagı

hakkındabilgi

B.7 Secilmis finansal

bügiler ile ihracgının

||

:FinansalDurum Özel Balımsız Denetimden Gegmis

finansal durumunda Tablosu (TE) = CET - =
ve faalivet Varliklar 31.12.2017

|

34.12.2018 31.12.2019 31.03.2020

y Dönen Varlıklar 24.099.949

|

29.795.701 36.735.574 35.549.101

sonuclarmda meydana

|1

Nakit ve Nakit 2.643.484

|

11.521.291

|

15.041.745

|

15.431.810

gelen önemli Benzerleri
degisiklikler Finansal Yatırımlar 396.893 190.637 802.740 820.647

Ticari Alacaklar 14.780.196

|

10.256.782 13.513.305 11.388.275

-ligkili Olmayan 14.780.196

|

10.256.782 13.513.305 11.388.275
Taraflardan Ticari :

Alacaklar

Diger Alacaklar 56.664 70.276 38.754

“Hiskili Olmayan 36.664 70.276 38.754
Taraflardan Ticari

Alacaklar
Stoklar 5.344.202 6.442.708      
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Pesin Ödenmis
Giderler

694.403 1.058.756 1.289.353 720.867

 

Diger Dónen
Varliklar

184.107 253.251 5.312

 

| Duran Varhklar 27.515.015 25.410.903 29.278.335 28.591.492
 

Maddi Duran
Varlıklar

27.512.978 25.390.061 27.506.363 27.026.413

 

Maddi Olmayan
Duran Varlıklar

2.037 20.842 15.724 14.445

 

TOPLAM
VARLIKLAR

51.614.964 55.206.604 65.913.909 64,140,593

 

Kısa Vadeli
Yüküimlülükler

13.655.250 14.466.363 15.100.391 11.687.451

 

Kısa Vadeli
Borçlanmalar

4.164.299 3.971.565 2.896.696 1.035.676

 

Uzun Vadeli
Borglanmalarin Kisa
Vadeli Kısumları

1.269.666 2.556.827 1.983.800 1.851.538

 

Ticari Borglar 4.892.784 5.450.934 6.579.933 5.456.634
 

Hiskili Taraflara
Ticari Borglar

368.250 117.574 67.064 73.111

 

Hiskili Olmayan
Taraflara Ticari
Borclar

4.524.534 5.333.360 6.512.869 3.383.523

 

Calısanlara
Saglanan Faydalar
Kapsaminda Borclar

45.833 142.635 244.672 492.784

 

Diger Borglar 1.422.154 1.615.755 1.792.581 180.435
 

Jliskili Taraflara
Ticari Borclar

686.321 889.435 553.553

 

Tiskili Olmayan
Taraflara Ticari
Borclar

735.833 726.329 1.239.028 180.435

 

Ertelenmis Gelirler 1.805.481 615.794 1.391.055 2.041.145
 

Dönem Karı Vergi
Yükümlülügü

340.691

 

Kısa Vadeli
Karsılıklar

55.033 112.853 211.854 240.932

 

Calısanlara
Saglanan Faydalara
Jliskin Kısa Vadeli
Karzılıklar

19.656 31.511 44.104 92.693

 

Diger Kisa Vadeli
Kargılıklar

35.377 81.342 167.750 148.239

 

Uzun Vadeli
Yüküimlülükler

4.407.753 7.228.605 7.374.203 7.925.409

 

Uzun Vadeli
Borçlanmalar

1.559.842 5.598.880 5.018.813 5.265.321

 

Uzun Vadeli
Karsılıklar

484.395 617.171 $61.590 971.853

 

Calısanlara Saglanan
Faydalara Îliskin
Uzun Vadeli
Karsılıklar

484.395 617.171 861.590 971.853

 

Ertelenmis Vergi
Yükümlülügü

2.363.516 1.012.554 1.493.800 1.688.235

 

OZKAYNAKLAR 33.551.961 33.351.636 43.439.115 44.527.733
 

Odenmis Sermaye 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
 

Kar veya Zararda
Yeniden
Suuflandmimayacak
Birikmis Diger
Kapsamlı Gelirler
(Giderler)

12.437.168 6.682.694 9.245.550 9.245.550

 

-Yeniden Degerleme
ve Ölcüm Kazangları
(Kayıpları)

12.437.168 6.682.694 9.245.550 9.245.550

      -Maddi Duran Varlik
Degerleme Artızları
(Azalısları)  12.520.894 6.732.143 9.338.913 9.338.913
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-Tanimlanmis Fayda (83.726) (49.449) (93.363) (93.363) |

Planları Yeniden
Ölcüm Kazangları

(Kayıpları)

Kardan Ayrılmıs 440.342 711.718 1.066.017 1.066.017

Kısıtlanmıs
Yedekler
Gegmis Yıllar 748.077 6.183.290 9.762.925 17,127.548

Karlari veya

Zararları

Net Dönem Karı 3.926.374 3.933.934 7.364.623 1.088.618

veya Zararı

TOPLAM 31.614.964

|

55.206.604 65.913.909

|

64.140.593

KAYNAKLAR

Gelir Tablosu(TL) Gzel Bagımsız Denetinnden Geemis

31.12.2017 37122018

|

31.12.2019

Hasılat 48.650.780 54.555.446 61.361.124

Satislarm Maliyeti (39.464.469)

|

(45.583.597)

|

(48.279.171)

Brit Kar/Zarar 9.186.311 8.971.849 13.081.953

Genel Yönetim Giderleri (1.663.885) (1.155.720)

|

(1.670.294)

Pazarlama Giderleri (2.073.556) (3.696.569)

|

(3.499.635)

Arastuma ve Gelistirme - (1.283) _

Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diger 1.070.763 4.210.834 3.567.282

Gelirler BR

Esas Faaliyetlerden Diger (1.082.799) (2.094.434) (2.002.865)

Giderler _

Eses Faaliyet Kari/ Zarart 5.436.834 6.234.677 9.476.441

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 36.763 492.761 195.575

Yatırım Faaliyetierinden - - _

Giderler

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen - 31.201 a

Deger Düsüklügü 90.537

Finansman Geliri (Cideri) o
Oncesi Faaliyet Kani 5.473.597 6.758.639 9.581.479

(Zarärı) : . . _

Finansman Gelirleri 221.481 3.219.031 2.180.080

Finansman Giderleri (876.752) (4.816.062)

|

(2.302.180)

Sürdürülen -
a s 4.818.326 5.161.608

Faaliyetlerden Vergi 9.549.379
Oncesi Kari (Zaran)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (891.952) (1.277.674)

(Gideri) Geliri (2.094.756)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri (1.085.507) (419.994) (2.254.224)

Ertelenmis Vergi (Gideri) 193.555 78.947 159.468

Sürdürülen Faaliyetler Dönem 3.926.374 3.933.934
Karı (Zararı) 7.364.623

DÓNEM KARUZARARI 3.926.374 3.933.934 7.364.623

Dénem Karınm (Zararının) 3.926.374 3.933.934
Dagılımı 7.364.623

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - .

AnaOrtaklık Payları 3.926.374 3.933.934 7.364.623

Gelir Tablosu(T1) Ozel BagmmstizDenetim

a Geemis
~ 34.03.2019 31.03.2020

Hasilat | 16.148.422 13.001.586
Satısların Maliyeti (13.980.585) (10.614.287)

Brit Kar/Zarar | 2  
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Genel Yénetim Giderleri (441.629) (462.428)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Pazarlama Giderleri (889.492) (813.608)

Arastırma ve Gelistirme Giderleri -- u

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 1.490.884 748.191

Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (1.081.250) (951.024)

Esas Faaliyet Karı /Zararı __ 1.246.350 908.430

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.862 11.117

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler - --

TFRS 9 Uyarinca Belirienen Deger Düsüklügü 30.941 (6.284)

Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faali à

Kari Zaran) (Giger) qa 1.293.153 913.263

Finansman Gelirleri 587.723 1.413.077

Finansman Giderleri (326.898) (684.363)

eeVergi Oncesi | 1.553.978 1.641.977

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (331.263) (553.359)

Dönem Vergi (Gideri) Geliri (353.801) (358.925)

Ertelenmis Vergi (Gideri) Geliri 22.538 (194.434)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) 1.222.715 1.088.618

DONEM KARUZARARI 1.222.715 1.088.618

Dönem Karının (Zararının) Dagılımı 1.222.715 1.088.618

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - -

Ana Ortaklık Payları 1.222.715 1.088.618
 

Sirket’in nakit ve nakit benzerleri kalemi, 31.03.2020 tarihi itibariyle

15.431.810 TL tutarındadır. Igili dônemde Sirket’in bankalardaki

vadeli ve vadesiz mevduatları söz konusu nakit ve nakit benzerleri

kaleminin %96’sını olugturmaktadır. Sirket’in 31.03.2020 tarihi

itibariyle 30 güne kadar olan vadeli mevduatı 6.396.912 TL tutarında

olup, vadeli mevduatların faiz oranları sırasıyla TL, ABD Dolan ve

Euroiçin %10,00-%10,70, %1,10 ve %0,05’dir. Söz konusu dónemde

Sirket’in vadesiz mevduati ise8.453.055 TL tutarındadır. Sirket’in

banka hesapları üzerinde herhangi bir blokaj veya kısıtlama

bulunmamaktadır.

Sirket’in nakit ve nakit benzerleri kalemi, 31.12.2019 tarihi itibariyle

15.041.745 TL tutarına ulasmıs olup, gegen yılın aynı dönemine

kıyasla %31 oranında artis kaydetmistir. Söz konusu artısta Sirket’in

30 güne kadar vadeli mevduatlarında görülen artis etkili olmustur.

31.12.2018 tarihiitibariyle nakit ve nakit benzerleri kalemi 11.521.291

TL olarak gergeklegmis olup, gegen yılın aynı dönemine kıyasla %336

oranında artıs görülmügtür. Söz konusu artista Sirket’in ticari

alacaklarailiskin olarak tahsilat kabiliyetinin artması ve yatırım amagli

olarak elde tutulan arsanın satiginda elde edilen gelir etkili olmustur.

Sirket’in ticari alacakları 31.03.2020 tarihi itibariyle 11.388.275 TL

tutarmdadir. flgili dénem itibariyle Sirket’in ticari alacaklarının

ortalama vadesi 41 gün olarak gergeklegmistir. Sirketin ticari

alacaklarına karsılık mäüsterilerinden almıg oldugu teminat

mektuplarının tutarı 31.03.2020 taribi itibariyle 1.068.999 TL’dir.

Bununla birlikte Sirket 31.03.2020 tarihi itibariyle ticari alacaklarının

2.099.187 TL tutarindaki kismi icin güpheli alacak kargılıdı ayırmıstır.

izahname tarihlerini igeren dönemier itibariyle Sirket’in ticari

alacaklarına iliskin alacak sigortası bulunmakta olup, vadesi gecmis

ticari alacaklardan karsılık ayrılmıs olanlara iliskin alınan teminat

bulunmamaktadır. 3
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dönemine kıyasla %32 oraninda artis göstererek 13.513.305 TL’ye

ulagmıstır. 31.12.2019 tarihi itibariyle Sirket’in ticari alacaklarının

ortalama vadesi 40 gündür. Sirketin ticari alacaklarına karsılık

müsterilerinden almıg oldugu teminat mektuplarının tutarı ilgili

dönemde 1.112.033 TL’dir.

31.12.2019 tarihi itibariyle, ticari alacakların 2.075.889 TL

(31.12.2018: 2.029.872 TL) tutarındaki kısmı igin güpheli alacak

karsılıgı ayrilmigtr. 31.12.2018 tarihi itibariyle Sirketin ticari

alacakları gecen yılm ayn dönemine kıyasla %31 oranında azalıs

kaydederek 10.256.782 TL olarak gergeklegmistir. Söz konusu azalısta

Sirket’in kredi riskinden kagınmak amacıyla vadeli satıslarını azaltması

etkili olmustur. 31.12.2018 tarihi itibariyle Sirket’in ticari alacaklarının

ortalama vadesi 33 gün olarak gerçeklesirken, söz konusu vade

31.12.2017 tarihinde 54 gün seviyesindeydi. Sirket, yurt içi vadeli

satıglarından olugan ticari alacaklarim anlagmalı bankaların “Dogrudan

Tahsilat Sistemi,” gibi tahsilat sistemlerini kullanarak risklerini

minimize etmekteyken, gek ile gergeklegen tahsilatlarında ise

kesideciden çek raporu, kredi notu ya da teminat mektubu talep

edilmektedir.

31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in stoklan 7.143.436 TL olarak

gerceklesmistir. Sirket’in ilgili dönemde stoklarının %74’ü ilk madde

ve malzemelerden olugmaktadır. 31.12.2019 tarihi itibariyle Sirket’in

stokları gegen yılın aynı dönemine kıyasla %6 oranında azalıs

kaydederek 6.047.677 TL olarak gerceklesmistir. Sirket’in ilgili

dönemde stoklanmm %72’si ilk madde ve malzemelerden

olugmaktadır. (2018: %71) Sirket’in 31.12.2018 tarihi itibariyle

stokları gegen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artıs kaydederek

6.442.708 TL olarak gergeklesmistir. Sirket’in 31.03.2020, 31.12.2019,

31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibarıyla stok deger düsüklügü

karguliga bulunmamaktadir. Bununla birlikte söz konusu dénemlerde

stoklar tizerinde ipotek/rehin bulunmamaktadır. Sirket’in stokları

sigorta teminatı korunmakta olup; 2020 ilk geyrek dönemi, 2019, 2018

ve 2017 yılları igin sırasıyla söz konusu sigorta teminatları 7.600.000

TL, 6.800.000 TL, 7.480.000 TL ve 4.750.000 TL’dir.

Sirket’in maddi duran varlıkları 31.03.2020 tarihi itibariyle 27.026.413

TL tutarındadır. Sirket?in maddi duran varlıkları 31.12.2019 tarihi

itibariyle ise gegen yılın aynı dönemine kıyasla %8 oraninda artis

kaydederek 27.506.363 olarak gergeklegmigtir. Sóz konusu artista

makine, tesis ve cihazlara iliskin olusan 3.258.463 TL tutarındaki

yeniden deSerleme artigi etkili olmustur. 31.12.2018 tarihi itibariyle

25.390.061 TL tutarındaki Sirket’in maddi duran varlıkları gegen yılın

aynı dönemine kıyasla %8 oranında azalıs kaydetmistir. Igili dönemde

Sirket biinyesinde bulunan arsanin satigi ve makine, tesis ve cihazlara

iliskin olugan 5.517.386 TL tutarındaki yeniden degerleme azaligi s6z

konusu degisimde etkili olmustur.

Sirketin 31.03.2020 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri

kaleminde ticari borglar, uzun vadeli borclanmalarm kisa vadeli

kısımları ve kısa vadeli borclanmalar ve sırasıyla %47, %16 ve %9

oranında agırlıga sahiptir.

Sirket’in kısa vadeli ticari borglarının büyük kısmı hammadde

alımından kaynaklanmaktadır. 31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in

kısa vadeli ticari borgları 5.456.634 TL olarak gergeklegmigtir, Igili

dünemde ticari borgların ortalama vadesi 74 gündür. 31.12.2019 tarihi
oe SC ISMAX 4
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itibariyle Sirket'in kısa vadeli ticari borcları gegen yılın aym dónemine

kiyasla %21 oranında artis kaydederek 6.579.933 TL olarak

gerceklesmistir. 31.12.2019 tarihi itibariyle ticari borgların ortalama

vadesi 53 gündür. 31.12.2018 tarihi itibariyle ise Sirket’in kısa vadeli

ticari borgları gegen yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranındaartıs ile

5.450.934 TL olarak gerceklesmistir. Söz konusu dönemde Sirket’in

ticari borgların ortalama vadesi 84 gündür.

Sirket’in kısa vadeli borglanmaları ve uzun vadeli borglarının kısa

vadeli kısımlarının büyük kısmı banka kredilerinden olugmaktadır. Söz

konusu kısa vadeli finansal borglanmalara kümülatif bazda

bakıldıgında; 31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in kisa vadeli finansal

borgları 2.887.214 TL tutarında gergeklesmistir. 31.12.2019 tariki

itibariyle Sirket’in kısa vadeli finansal borgları gegen yılım aym

dénemine kiyasla %25 oramnda azalis kaydederek 4.880.496 TL

tutannda gerçeklesmistir. 31.12.2018 tarihi itibariyle ise sóz konusu

kasa vadeli finansal borclar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20

oranında artis kaydederek 6.528.392 TL tutarına ulagmıstır.

Sirket’in 31.03.2020 tarihi itibariyle uzun vadeli yükümlülükleri

7.925.409 TL tutarında gergeklegmistir. Söz konusu dönemde Sirket’in

uzun vadeli yükümlülüklerinin %66°’sı uzun vadeli finansal borglardan

olugmaktadır. 31.12.2019 taribi itibariyle Sirket’in uzun vadeli

yükümlülükleri gegen yılın aynı dönemine kıyasla %2 oranında sınırlı

artis göstererek 7.374.203 TL’ye ulagmıstır. [igili dönemde Sirket’in

uzun vadeli yükümlülüklerinin %68’i uzun vadeli finansal borglardan

olugmaktadır. Sirket’in 31.12.2018 tarihi itibariyle ise uzun vadeli

yüktimlülükleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %64 oranında

artis ile 7.228.605 TL olarak gergeklesmistir. Söz konusu artista

Sirket’in 2018 yıında tamamlanan gapraz baglı polietilen köpük

tesislerinin finansmanı igin kullamlmisolan bankakredisi etkilidir.

31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in Türk Lirası cinsinden banka

kredilerinin ortalama faiz oram %12,4 ve Amerikan Dolan cinsinden

ortalama faiz oranı ise %3,7’dir. (31.12.2019: Türk Lirası cinsinden

banka kredilerinin ortalama faiz oranı %12,4 ve Amerikan Doları

cinsinden ortalamafaiz oram %3,7)

Sirket’in 31.03.2020 tarihi itibariyle özkaynakları 44.527.733 TL

olarak gerceklesmistir. 2020 yi ilk geyrek dóneminde Sirket'in

gegmis yil karmda artis górillmektedir. Gegtigimiz yd hammadde

alımlarını döviz kuru cinsinden kısa vadeli ve/veya pesin olarak

gergeklegtiren Sirket’in alacaklarım vadeli gekilde tahsil etmesi

sonrasında ürünlerin fiyatına vade farkı yansıtılmıs olup, söz konusu

vade farkı karın artısında etkili olmugtur.

Sirket’in 31.12.2019 tarihi itibariyle özkaynakları gegen yılın aynı

dönemine kıyasla %29 oraninda artis kaydederek 43.439.115 TL’ye

ulagmastır. Jlgili dónemde sóz konusu artista maddi duran varlik

deferleme artiglari kaleminde görülen artis ve gegmis yil karlarında

yaganan artis etkili olmustur.

Sirket’in 31.03.2020 tarihi itibariyle toplam kaynakları 64.140.593 TL

tutarında gergeklegmistir. 31.12.2019 tarihi itibariyle Sirket’in toplam

kaynakları gegen yılın aynı dönemine kıyasla %19 oraninda arts

kaydederek 65.913.909 TL olarak gerceklesmistir. 31.12.2018 tarihi

itibariyle ise Sirket’in toplam kaynakları bir önceki yılım aym

dónemine kiyasla %7 oraninda artis ile 55.206.604 TL tutarinda

gerceklegmistir. à   
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Sirket’in 2020 yılı ilk geyrek net satıgları gegen yılın aynı dönemine

kıyasla %19 oranında azahs ile 13.001.586 TL tutarında

gerçeklesmistir. S6z konusu dönemde Sirket’in yurt igi satıgları bir

ónceki yılın aynı dönemine göre %14, yurt dıyı satıgları ise %50

oranında azalis kaydetmistir.

Sirket’in 2019 yılı net satısları gegen yıla kıyasla %12 oranda artis

kaydederek 61.361.124 TL olarak gergeklesmistir. llgili dönemde

Sirket’in yurt igi satıgları bir ónceki yıla kıyasla %8, yurt dısı satıgları

¡se %92 oraninda artis kaydetmistir. Sirket'in 2018 yılı net satıgları ise

bir önceki yıl kıyasla %12 oranında artis ile 54.555.446 TL olarak

gergeklesmistir. Igili dónemde Sirket’in yurt igi satızları 2017 yılına

kıyasla %14, yurt dıgı satiglan ise %36 oraninda artis kaydetmistir

Sirket’in satıglarının maliyeti satılan mamul maliyeti ve satılan ticari

mal maliyetinden olugmaktadir. Sirket’in 2020 yılı ilk geyrek

dönemine iligkin satıglarının maliyeti gegen yılın aynı dönemine

kıyasla %24 oranında azalıs ile 10.614.287 TL’ye gerilemistir.

Sirket’in 2019 yılı satıglarının maliyeti gegen yılın aynı dönemine

kıyasla %6 oranında artıs ile 48.279.171 TL olarak gergeklegmistir.

Söz komusu sınırlı artısta ilgili dönemde satılan mamul maliyetinde

yaganan artis etkili olmugtur, 2018 yılında ise Sirkofin satiglarinin

maliyeti bir ónceki yla kıyasla %16 oranında artız kaydederek

45.583.597 TL tutarına yükselmigtir. Söz konusu artista da satılan

mamul malivetinde görülenartız etkili olmustur.

2020 yılı ilk geyrek döneminde, Sirket’in satılan malın maliyet

kaleminde görülen azaligm Sirket’in net satıglarında yazanan

daralmadan daha fazla olmasının etkisiyle Sirket’in brüt karı ilgili

dónemde gegen yılın aynı dönemine kıyasla %10 oraninda artis ile

2.387.299 TL tutarında gerceklegmistir. Bu dogrultuda Sirket’in brüt

kär marjı 2020 yılı ilk geyrek döneminde %18,36 oranına vükselmistir.

(2019/1¢ brit kar marjı: %13,42)

Sirket'in brüt karı 2019 yılında gegen yılın aynı dönemine kıyasla %46

oranında artıg ile 13.081.953 TL tutarına yükselmistir. Brüt karda

görülen artıg; Sirket’in ilgili dönemde net satiglar %12 oranında artis

kaydederken, satislarm maliyetinin %6 oranında artması kaynaklıdır.

Bu dogrultuda Sirket’in briit kär marjı 2019 yılında %21,32 seviyesine

yükselmistir. (2018: %16,45, 2017: %18,88) 2018 yılında Sirket’in

brüt kär marjında gegen yılın aynı dönemine göre görülen gerilemenin

sebebi ise satıglarının maliyetinin net satıylara kıyasla daha fazla artig

göstermesidir. Igili dönemde Sirket’in satıgların maliyetinde görülen

artıs 2018 yılında ülke genelinde döviz cephesinde görülen dalgalanma

kaynaklıdır. Sirket’in déviz cinsi hammadde giktismin TL cinsinden

satılmasının yanı sıra kurlardaki asırı hareketlilik marjlarda da

dalgalanma yaratmıstır.

31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in genel yönetim giderleri gegen

yilm aym dénemine kıyasla %5 oranındaartis kaydederek 462.428 TL

tutarına yükselmistir. Sirket’in genel yönetim giderleri 2019 yılında bir

önceki yıl kıyasla %45 oranında artis kaydederek 1.670.294 TL olarak

gergeklesmistir. Söz konusu artista ilgili dönemde yasanan personel

artısı etkili olmugtur. 2018 yilinda ise genel yónetim giderleri gegen

yila kıyasla %31 oranındaazalısile 1.155.720 TL tutarına gerilemistir.

31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in pazarlama, satıg ve dafıt
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kaydederek 813.608 TL tutarına gerilemistir. Sirket’in pazarlama, satis

ve dagitim giderleri 2019 yılında bir önceki yıl kıyasla %5 oranında

azahs ile 3.499.635 TL tutarında gergeklegmistir. 2018 yılında ise

pazarlama, satig ve dagitim giderleri gegen yıla kryasla %78 oranında

artig kaydederek 3.696.569 TL olarak gergeklesmistir.

Sirket’in esas faaliyetlerinden diger gelir ve eiderleri agırlıklı olarak,

faaliyetlerden kur farkı gelir ve eiderlerinden olusmaktadır. 3 1.03.2020

tarihi itibariyle Sirket’in esas faaliyetlerinden dißer gelirieri gegen yılın

aym dönemine kıyasla %50 oramnda azahs ile 748.191 TL tutarma

gerilemigtir. Söz konusu azalısta ilgili dénemde kur farkı gelirlerindeki

azalig etkili olmustur. Sirket'in 2019 yilinda esas faaliyetlerinden diger

gelirleri gegen yilin aynı dönemine kıyasla %15 oranında azalıs ile

3.567.282 TL olarak gerçeklesmistir. 2018 yılında ise kur farkı

gelirlerindeki artis kaynakh Sirket’in esas faaliyetlerinden diger

gelirleri 2017 yılına kiyasla %293 oraninda artis ile 4.210.834 TL’ye

ulagmustir. 31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in esas faaliyetierinden

diger giderleri gegen yılın aynı dönemine kıyasla %12 oranında azalıs

ile 951.024 TL olarak gergeklegmigtir. Sirket’in 2019 yılında esas

faaliyetlerinden diger giderleri gegen yılın aynı dönemine kıyasla %4

oranında sınırlı azahs ile 2.002.865 TL olarak gergeklegmigtir. 2018

yılında ise kur farkı giderlerindeki artıs kaynaklı Sirket'in esas

faaliyetlerinden diger giderleri 2017 yılına kıyasla %93 oranında artis

2.094.434 TL olarak gergeklegmistir.

Söz konusu gelismeler dogrultusunda Sirket’in 2018 yılında %11,43

olarak gergeklegen esas faaliyet kär marjı 2019 yılında iyilegme

kaydederek %15,44 seviyesine yükselmistir. (2017 esas faaliyet kär

marjı: %11,18). Bununla birlikte 2020 yılı ilk geyrekte Sirket’in esas

faaliyet kar marji gegen yilin aym dönemine kıyasla gerileme

göstermis olup %6,99 seviyesinde gerçeklesmistir. (2019/1C esas

faaliyet kär marjı: %7,72)

Sirket’in finansman gelirieri aßırlıklı olarak nakit ve nakit

benzerlerinin faiz ve déviz cinsi nakit ve nakit benzerlerinin kur fark.

gelirlerinden, finansman giderleri de dóviz cinsi nakit ve nakit

benzerlerinin kur farki giderlerinden olugmaktadir. 31.03.2020 tarihi

itibariyle Sirket’in finansman gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine

kıyasla %140 oranında artis göstererek 1.413.077 TL tutarına

yükselmistir. Sirket’in 2019 yılında finansman gelirleri ise gegen yılın

aynı dönemine kıyasla %32 oranında azalarak 2.180.080 TL olarak

gergeklegmistir.

31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket’in finansman giderleri bir Snceki

yılın aynı dönemine kiyasla %109 oranında artıg ile 684.363 TL

tutarında gergeklegmigtir. Sirket’in finansman giderleri ise 2019 yilinda

bir önceki yıla kiyasla %52 oraninda azalig ise 2.302.180 TL olarak

gerceklesmistir.

2020 yih ilk geyrek déneminde Sirket’in net dónem kan bir ónceki

yılın aynı dönerine kıyasla %11 oranında azahs kaydederek 1.088.618

TL olarak gerçeklesmistir. Söz konusu dönemde Sirket’in net kär marjı

%8,37 seviyesindedir. (2019/1G net kär marjı: %7,57)

Sirket’in net dönem karı 2019 yılında gegen yıla kıyasla %87 oranında

artas kaydederek 7.364.623 TL olarak gergeklesmigtir. 2019 yılında

Sirket’in net kär marjı %12,00 seviyesine yükselmistir. (2018 net kar

marjı: %7,21)
]
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B.8

|

Secilmis önemli

|

Yoktur.

proforma finansal

bilgiler

B.9

|

Kar tahmini ve

|

Yoktur.

beklentileri

B.10

|

Ihrassı bilgi

|

Yoktur.

dokümanında yer alan

finansal tablolara

iliskin denetim

raporlarındaki olumiu

görüs dismdaki

hususlarm icerigi

B.11

|

Ihragcımın isletme

|

Sirket, izahnamenin bir kısminı olusturan isbu sermaye piyasası aracı

sermayesinin  mevcut

|

nofu imzalandigr tarihten itibaren 12 aylık süre zarfinda cari

yükümlülüklerini yükümlülüklerini kargılamak üzere yeterli isletme sermayesine sahiptir.

karglayamaması 31.03.2020 tarihi itibariyle Sirket'in net isletme 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 igin yeterli isletme

sermayesi bulunmaktadır.
|

E C—SERMAYE PIYASASI ARACI

C.1 |[ihrae edilecek ve/veya Borsada islem górecek paylar, 8.700.000 TL nominal degerli B

borsada islem görecek

|

grubu hamiline yazılı paylar olup, ISIN numarasi igbu izahname

sermaye piyasası aracının

|

tarihi itibariyle belirlenmemigtir.

menkul kıymet tanımlama

numarası (ISIN) dahil tür

ve gruplarınailiskin bilgi

C2 |Sermaye piyasası aracının

|

Türk Lirası

ihrac edilecegi para birimi

C3

|

fhraç edilmis ve bedelleri Ihraggnin mevcut üdenmis sermayesi 16.000.000 TL olup, bu

tamamen üdenmis pay

|

sermaye her biri | TL nominal degerde toplam 16.000.000 adet

sayisi ile varsa bedeli tam

|

paydan olugmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmistir.

ödenmemis pay sayısi

Her bir payın nominal

degeri

CA

|

Sermaye piyasası aracımın

|

Sirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret

sagladigr haklar hakkında

|

Kanunu hüktimleri doSrultusunda agagıdaki haklar tanınmıstır;

bilgi - Kardan Pay Alma Hakkı,

- Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

- Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakkı

- Tasfiyeden Pay Alma Hakkı,
- Bedeisiz Pay Edinme Hakki
- Yeni Pay Alma Hakkı

- Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

- Oy Hakkı
- Bilgi Alma ve inceleme Hakki

- Iptal Davas: Agma Hakka
- Azınlık Hakları  
 

 
13  

 

TASLAK



 
~ Ozel Denetim Isteme Hakka

- Dónústúrme Hakka. *
 

CS Sermaye piyasasi aracının

devir ve tedavülünü

kısıtlayıcı hususlar

hakkındabilgi

Halka arz edilecek payların devri ve serbestge tedavül etmesine

iliskin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

C6 Halka arz edilen sermaye

piyasası araclarınm

borsada islem gérmesi icin

basvuru yapılıp

yapılmadıgı veya yapılıp

yapılmayacagı hususu ile

islem görülecek pazara

iliskin bilgi

Halka arz edilen payların Borsa Istanbul’da islem gérmesi icin

Borsa Istanbul’a basvuru yapılmıstır.

Halka arz, sóz konusu payların Borsa’da iglem görecegi anlamına

gelmemekte olup, halka arz edilen payların satıgı tamamlandıktan

sonra Borsa Istanbul mevzuatının ilgili hükümleri gergevesinde

Borsa Istanbul A.S. Genel Müdürlügü’nün vereceëi olumlu karar

baglıdır.
 

C7

   

Kar dagıtım politikası

hakkındabilgi

 
 

“Sirketin Esas Sözlesmesi'nin "Karim Tespiti ve Dagıtumı” baslıklı

12. Maddesi uyarınca kär payı dafıtım esasları asagıdaki sekilde

belirtilmistir:

KARIN TESPITI VE DAGITIMI:

Madde 14- Sirket’in faaliyet dénemi sonunda tespit edilen

gelirlerden, Sirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi

Sirketge ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Sirket

tüzel kigiligi tarafindan ódenmesi zorunlu vergiler düsüldükten

sonra geriye kalan ve yillik bilangoda görülen dönem kan, varsa

gegmis yıl zararlarının düsülmesinden sonra, sırasıyla agagida

gösterilen sekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akce:

a) %5°i kanuni yedek akgeye ayrilir.

Birinci Kar Pay:

b) Kalandan, varsa yil içinde yapilan bagas tutarnmn ilavesi ile

bulunacak mebla$ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrlır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim

Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve isgilere, kär payı

ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

Ikinei Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen

meblaëlar düstükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kismen veya

tamamen ikinci kar payi olarak dagitmaya veya olagantistii yedek

akçe olarak ayirmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akce:

e) Pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere daÿitiimasi

kararlastiriimig olan kısımdan, sermayenin %5’i oraninda kar pay1

düsüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret

Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel

kanuni yedek akgeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akgeler ile

esas sózlegmede veya kar dagitim politikasinda pay sahipleriigin

belirlenen kar payı ayrılmadıkga; baska yedek akce ayrılmasına,

ertesi yıla kär aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık

calısanlarına ve pay sahibi dısındaki kigilere kárdan pay

daSıtılmasına karar verilemeyecegi gibi, pay sahipleri in

belirlenen kär payı nakden ödenmedikge, bu kigilere kärdan pay
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dagitilamaz.

Kar payı, dagitim tarihi itibariyla mevcut payların tümüne,

bunların ihrag ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak

daßıtılır.
Daßıtılmasına karar verilen karın dagium sekli ve zamanı,

Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca

kararlastırlır
Bu esas sézlesme -hiiktimlerine gore Genel Kurul tarafından

verilen kar dagitim karan geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20’nci maddesindeki diizenlemeler

cergevesinde ortaklara kar pay: avansi dagitlabilir. Bu amagla,

ilgili yılla sinırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim

Kurulu’na yetki verilmesi zorunludur.

 

 

D—RISKLER
 

  

D.1

 

Ihraccıya,faaliyetlerine ve

icinde bulundugu sektöre

iliskin önemli risk

faktörleri hakkında bilgi

 

Ihraecmın vadeli satıyları nedeniyle ticari alacakların tahsilat

riski: Ihrascının 31.03.2020 tarihi itibarryla en yiiksek satis

yaptıfı ilk 10 firma toplam satıgların 984,54ni olugturmaktadir.

(2019:%55,74, 2018:%49,66) Ihraggı, bu firmaların bazilan ile

vadeli galısmaktadır. Ihraggı’nın mügterilerinde ortaya gıkabilecek

mali zorluklar nedeniyle mügterilerinden bazılarının borglarını

ödeyemez duruma dügmesi halinde alacakların bir kisminin tahsil

edilememesi, geg tahsil edilmesi gibi durumlar meydana

gelebilecek, nakit akısında ve karlihginda olumsuz etkiye sebep

olabilecektir.

ithalat ve ibracat yapılan ülkelerde meydana gelebilecek

olumsuz gelismeler: Hammadde tedariki ve ürün satısı yapılan

ülkeler ve Türk dis ticaret rejiminde degigiklikler yaçamasi

ihrasgının maliyetleri ve satis hacmini etkileyebilir, karlılık ve

finansal yapısında olumsuz etkiler yasanmasina sebep olabilir.

Liman,giimrtik vb. noktalarda yaganabilecek grev, ig yavaslatma

gibi lojistik sıkıntıları sebebiyle tedarikte yaganan gecikmeler

sebebiyie, sipariglerin teslimlerinde gecikmelere neden olabilir. Bu

durum gecikme cezalarına ve itibar kaybına neden olabilir.

Ticarette bulunulan ülkelerle yasanabilecek olası ambargolar

ithalat ve ihracat hacminin dügmesine sebep olabilecektir. Bu

durum ihracommn maliyetlerini arttırabilic ya da hasılatım ve

karlılıgın düsürebilir.

Ísletmenin kurumsalhga uyum saglayamama riski: Ihraggı,

Halka Arz öncesinde A ve B grubu payların tamamına häkim

Metin AKDAS (%60) ve Göksel GÜRPINAR (%40) tarafından

müsterek bir gekilde yönetilmektedir. Halka Arz’ın gergeklesmesi

durumunda payların; %38,87’sine Metin AKDAS, %25,91’lik

kismina ise Góksel GURPINAR sahip olmaya devam edecektir.

Dolayisiyla Metin AKDAS ve Güksel GURPINAR Halka Arz

sonrasında da Sirket üzerinde kontrol sahibi olmaya devam

edecektir. Hakim ortaklarm menfaatleri, Ihraggının menfaatleri ya

da ihrag edilecek yeni paylarin sahiplerinin menfaatleriyle farklilık

gösterebilir. Ayrıca ihraggının, yönetim kurulunun aldıgı veya

 

 
almadıgı kararlarla kurumsallagmaya ayak uyduramaması, isletme
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vathklanm koruyamamas1, faaliyetlerin verimliligi ve isletme

politikaları ile uygunlugunu saglayamama, yapilan hata ve

yolsuzlukları tespit edememesi olasılıkları bulunmaktadır. Ihraggı

böyle bir durumda kar kaybına ugrayabilecektir.

Bayilerin uygulamaları sebebiyle markaların zarar görmesi

ihtimali: Bayilerde yasanabilecek negatif davramslar veya hatala

uygulamalar nedeniyle markaların nihai kullanıcılar gözünde

deger kaybetme riski bulunmaktadır. Markaların deger kaybı

ihraggının satıslarının olumsuz etkilenmesine yol agabilir.

ihracsının ürettigi ürünlerin öngörülemeyen sebeplerle

bozulması: Ihragcının ürettigi ürünlerde, gerek üretim prosesinden

kaynaklı, gerekse tedarikgilerin üretim prosesinden kaynaklı

sorunlar nedeniyle bozulmalar yasanabilir. Bu gibi bir durumda

yapılmız satıgların telafi giderleri artabilir, marka degeri olumsuz

etkilenebilir.

ihracsının kullandıgı hammaddelerin ve úrettigi ürünlerin

yanıcı maddelerden olusması: Ihraggının üretiminde kullandıfı

hammaddeler ve ürettigi ürünler, kimyasal yapısından dolayı

yanına ve tutugma riski yüksek olan petrol türevleridir. Dolayısıyla

Ihraggının üretim tesislerinde yangın gıkma riski vardır.

Stok deger dügüklügü: Ihraggının stoklarının %75’i hammadde

%25’ji mamul stoklarından olusmaktadır. Faaliyet gösterdigi

pazarda olugabilecek talep dalgalanmasi sonrasında stok deger

dügüklügü yasanabilir. Ihraggının stoklara iliskin sigorta teminatı

bulunuyor olsa da; sigorta teminatının limitleri asan kayıpları

karsılamaması gibi gelismeler gündeme gelebilir.

ihracgmm meveut sigorta poligeleri yeterli teminat olmaması:

Ihragcı sahip oldugu tüm maddi duran varlıkları için sigorta

policelerine sahip olmakla beraber, Ihrascının sigorta teminatının,

tüm kayıplar ve vakalar igin yeterli teminat saglayacagi yönünde

bir güvence söz konusu degildir. Ihrascı, sigorta edilmemis veya

teminatın üst limitlerini agan kayıplarla karsılagması halinde, söz

konusu kayıp; nakit akızlarına, beklenen kära ya da maddi

varlıklarına zarar vererek, Sirket’in faaliyetlerini ve finansal:

durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Ïbraççmm yeni yatwmm karari sebebiyle isletme sermayesi

ihtiyacınm artması ve finansman maliyeti riski: Ihragcının

planlanan yeni yatırımları igin gerekli isletme sermayesi ihtiyacı,

konjonktürel etkiler ile döviz kuru vb. gibi nedenlerden dolayı ek

isletme sermayesi ihtiyacı dogabilir. Ihrascı yeni yatırımlarının

planlanandan daha yüksek bir maliyetle gergeklegmesi durumunda

ek finansman ihtiyacı ortaya gıkabilir ve bu durum ihragcının

isletme maliyetlerini yükseltebilir.

ihracgmm faaliyetlerine konu olan ürünlerin talebinde

görülebilecek degisikliklerin finansal performansı etkilemesi:

Thraggi, 2018 yılmın son çeyreëinde XLPE kôpük üretimineiliskin

de yatırımlarını tamamlamıs olup, 2019 yılında üretimini

gerceklestirdigi ürün gamma XLPE köpügü eklemistir.

Ontimiizdeki dónemde XLPE ürününün Îhraççuun hasilatinda

ónemli bir paya sahip olmas1 beklenmektedir. Sóz konusu XLRE   
      DINA 151 ASA

YA a ER SAY TIO, AS.
16 He Vio

er

jet e

    
 

TASLAK



 

  

kôpük ve diger tüm ürünler için gerek yurt dısında gerek ise yurt

iginde talep tarafında görülebilecek bir daralma Ihraggının

hasılatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Ihracgının yeni yatırımları sebebiyle yatırımlarından beklenen

faydayı elde edememe riski: ihrascı, büyüme  planları

dogrultusunda yeni yatırımlar planlamaktadır. Söz konusu yeni

yatırımlar isietme sermayesinin güglendirilmesinin, kapasite

artırımı ve makine ekipman, modernizasyon yatırımlarımın, AR-

GE ve laboratuvar yatırımlarının, ihracat ve pazarlama

faaliyetlerinin artırlması finansmanı ile ilgilidir. Bu yatinm

planları ileilgili olarak agafıdaki riskler sóz konusu olabilir;

- Makine ve ekipman yatırımı, ihraccmin satis gelirlerine

beklenen faydayı sunamayabilir veya daha düsük kapasite

ile galismak durumunda kalması halinde düsük verimlilik

problemiile kargılagabilir.

- Yatuimlar, beklenen tarihlerde devreye alınamayabilir.

Olası gecikmeler nedeniyle ihraggı yeni yatırımlarından

beklenen fayday1 daha ge¢ temin edebilir.

ihraccmın tabi olduga yasal mevzuat degisikliklerine uyum

saflayamama ihtimali: Ihraccmın tabi oldugu is kanunu gibi

galısma mevzuatı, ticari, mali ve üretim süreci ve üretime konu

olan ürine iliskin (Çalhsma Bakanlıfı, Cevre ve Sehircilik

Bakanhga, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi ile Hazine ve

Maliye Bakanhgi vb.) mevzuat degisiklikleri halinde yeni mevzuat

hükümlerine uyum saßlayamama riski bulunmaktadir. Yeni

mevzuat hükümlerine zamanında uyum  saglanamamasi

durumunda ihraggının faaliyetleri gegiei veya sürekli

durdurulabilir, ürün kalite ve  standartlarmda  yeterlilik

saßlanamayabilir.

Ïbraççmm üretmis oldugu ürünierin hammaddelerinde dis

pazara bagimbhk: Ïhraççmm üretmis oldugu ürünlerin ana

hammaddelerin tedarikinde dısa bagımlılık söz konusudur. Tedarik

noktalarında veya uluslararası piyasalarda yaganabilecek arz —

talep dengesi, döviz kurlarında yayanan degisimler vb.

olumsuzluklar sirketin tedarik sürecini ve finansal performansını

etkileyebilir.

Tedarikeiler tarafinda yasanabilecek aksakhklar: Ihragsının en

büyük tedarikçilerinin bagında Petkim Petrokimya Holding

AS-nin oldugu görülmektedir. Ihraggı'nın Petkim ve diger

tedarikgileri yasayabilecegi aksaklıklar Ihrassının faaliyetlerinin

negatif etkilenmesine neden olabilir.

Thracat pazarında ülkeler bazında yasanabilecek sıkıntılar:

ihrasgı’nın ihracat faaliyetleri is bu ihragga bilgi dokümanının

kapsayan tarihler itibariyle artis kaydetmigtir. Thracgmin ihracat

pazarlarma baktıgımızda Ortadogu ve Avrupa’nm ilk sıralarda yer

aldıgı görülmektedir. Ortadogu’da görülen jeopolitik riskler ve

Avrupa’da yaganan ekonomik durgunluk Ihrassı'nın ihracat

faaliyetlerini olumsuz yöndeetkileyebilir.    Ihrassmm köpük formunda ürün üretmesi ve bu ürünlerin

nakliye bedellerinin birim basına yüksek olması: jhraccimmana
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faaliyet konularının plastik köpükler olması ve köpük ürünlerin

hacimli malzemeler olması sebebiyle nakliye fiyatlarının yüksek

olması, ihraggının maliyetlerini arttırabilir. Maliyetlerdeki artısın,

piyasa kogulları ve rekabet sebebiyle satis fiyatına yansıtılamaması

durumunda ihragsının karlılıgı olumsuz etkilenecektir.

Banka kredileri kaynaklı finansman gideri maliyeti: Ihrascı,

kullandıgı banka kredileri sebebiyle finansman gideri maliyetine

katlanacaktır. Bu durum, ibraggının nakit akısında ve karlılıfında

olumsuz etkiye sebep olacaktır.

Temel girdi olan kimyasal maddelerin fiyatlarmda dünya

fiyatlarma bah olarak meydana gelen artıslar: Plastik

ürünlerin üretiminde kullanılan, petrol türevi hammaddeler,

adırlıklı olarak ithal edilmektedir. Hammadde fiyatlan, petrol

fiyatlarındaki degisikliklere bagl olarak degisken bir yapıya sabip

olup, petrol fiyatlarında ve hammaddenin ithal edilmesi

dolayisiyla dóviz kurlarmda yaganacak degigiklikler Ihragsının

maliyetlerini etkileyebilir. Maliyetlerdeki artigin, piyasa kosulları

ve rekabet sebebiyle satis fiyatına yansıtılamaması durumunda

ihragcının karlılıgı olumsuz etkilenecektir.

insaat ve altyapı sektöründe yayanacak bir daralma: Ihrascı

aßırlıklı olarak ingaat sektöründe hizmet vermektedir. Bu sektörde,

yurtiginde ve yurtdisinda yasanabilecek bir durgunluk ve/veya

daralma ihraggimn satis ve karhhämin azalmasina sebep

olabilecektir.

Rekabet kogulları: Ihrascının faaliyet gósterdigi sektórlerde hem

yurtigi hem de yurtdig: piyasalarda gok sayida girket faaliyet

göstermekte olup, rekabet söz konusudur. Rekabet kosullarının

yoëunlasmasi veya fiyat baskısı Sirket’in karlılıgına olumsuz etki

edebilir.

 

   
Sermaye piyasası aracına

iliskin önemli risk

faktörleri hakkında bilgi

 
Ibraca konu olan paylar ilk kez halka agik bir piyasada islem

góreceginden fiyat ve islem hacminde dalgalanmalar

görülebilir:

Sirket paylan halka arz öncesinde aktif olarak herhangi bir örgütlü

piyasada islem górmiyor olup, ilk defa Borsa istanbul’da halka

arz edilecektir. Halka arzın gergeklesmesi sonrasında halka arza

konu olan paylarailiskin bir Pazar olugacafının ve/veya böyle bir

pazarın olugması halinde söz konusu pazarın süreklilik
gósterecefinin bir garantisi yoktur. Halka arza konu paylarailiskin
aktif bir islem pazarının olugmaması ya dailgili pazarin stireklilik
göstermemesi halinde ise yatırımeıların halka arz kapsamındasatın
aldıkları payların alım ve satım islemlerini yapma imkanları
olumsuz yónde etkilenebilir. Satilacak paylarin halka arz fiyati,

fiyat tespit raporu ile belirlenmis olup, arz sonrasi Borsa
Istanbul'da islem górecegi pazarda olusacak fiyattan farklılık

gösterebilir. \

Ihraccı, gelecek dönemde kär payı ödememeye kararverebilir,
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ya da kär payı daßıtamayabilir:

Sermaye Piyasast Kanunu’na gore halka açik anonim ortaklıklar,

kärlarını genel kurulları tarafindan belirlenecek kär dagıtımı

politikaları gergevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun

olarak dagrtriar. Ihragguun gelecekte yatırımcllara kär payı

dagitacagma iligkin bir garanti bulunmamaktadır. Kär payı

sirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dagitilmasindan elde

edilen gelirdir. Bu baglamda, zarar edilen yıllarda Ihraggının kár

payı daßıtması zaten mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Ihrasgı’nın

kanunen ayrılması gereken yedekler ayrıldıktan sonra dadıtılabilir

kan olusmayabilir veya karim dagritmamaya karar verebilir. Kar

payı dagıtılabilmesi igin öncelikle Sirket’in ügili yılı kar ile

tamamlaması ve varsa gecmig yıllar zararlarının mahsup edilmesi

gerekmektedir. Sirket yönetimi dagitilabilir kar oldugu

dónemlerde genel kurul onayıile kar daßıtabilir. Payları Borsa’da

islem góren anonim sirketler karim nakden veya kär payının

sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dagitabilir.

Fiyat tespit raporu kaynakh riskler:

Sirket’in ciro artis hedeflerinin gerçeklesmemesi durumunda,

fiyat tespit raporu varsayımlarının gerseklesmeme riskinden dolayı

Sirket’in finansal performansı beklentilerin altında olusabilir veya

sermaye piyasası kogullarının kötülesmesi durumunda Sirket’in

paylarının fiyatı dügebilir. Fiyat tespit raporundaki varsayimlarin

gerçeklesmesi veya gerçeklesmemesi Ihrassının pay fiyatının

halka arz sonrasındaki seyrini etkileyecefinden, yatırımeıların

yatırım kararlarınn söz konusu varsayımların 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 menfaatleri ile gatısabilir:

Halka arzın tamamlanmasından sonra, Ihraggı'nın ana pay

sahipleri, ortaklık sermayesinin gogunlugunu kontrol etmeye

devam edecektir. Ortaklik paylarmm cogunlugunu elinde

bulunduran ortaklar olarak, yénetim kurulu üyelerinin segimi ve

dnemli sirket islemleri de dahil olmak üzere, hissedar onayı

gerektiren tim konularda ónemli ölgüde etki sahibidir. Sirket’in

gikarlar: diger pay sahiplerinin gıkarlarından farklılık gösterebilir

ve ortaklık lehine olacak veya diger pay sahiplerinin cıkarlarının

korunmasim saglayacak belli kararlar alınmasına veya belli

girisimlerde bulunulmasına engel olugturabilir. Pay goßunlugunun

bir ya da birkag pay sahibinde toplanmız olması çoëunluk

hisselerinde gergeklesebilecek bir el degistirme islemini

geciktirebilir, ertelenmesine sebep olabilir veya Gnleme sonucunu

dogurabilir ve kär payı da$ıtımı, yeni pay gıkarılması gibi pay

sahiplerinin onayını gerektiren islemleri kontrol edebilecektir.

Tüm bunlar faaliyetler, beklentiler, finansal durum ve faaliyetlerin

sonuglarını oldugu kadar, payların piyasafiyatını da etkileyebilir.

Thrace: ve ana pay sahiplerinin halka arz sonrası Ortaklık

sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaları pay fiyat ve
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hacmi üzerinde önemli etkiye sahip olmalarına sebep olabilir.

Halka arz sonrası Ihraggı’nın ana pay sahipleri Ortaklık

sermayesinde ónemli bir paya sahip olmaya devam edeceklerdir.

Halka arzın büyüklügü de dikkate alındıgında önemli paya sahip

olma durumu olası pay sahiplerinin pay satıglarında pay fiyatında

sert hareketlerin yaganmasına sebep olabilir.

Ihraggı'nın paylarının Borsa’da iglem görmeye basladıgı tarihten

itibaren 1 yıl süreyle SPK’nın VO-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 9.

maddesi 1. fikrasi kapsaminda toplam nominal degeri 2.175.000

TL olan paylar da satıga hazır bekletilmekte olup, mevzuatta yazılı

gartlarin olugmasi halinde bunlarm da satilabilecegi ihtimali

payların fiyatı üzerinde baskı olusturabilir. 
 

 
E—HALKA ARZ
 

E.1

   

Halka arza

iliskin
ihraccının/halka
arz edenin elde
edecegi net gelir
ile katlanacafı
tahmini toplam
maliyet ve talepte

bulunan
yatırımalardan
talep edilecek

tahmini
maliyetler
hakkında bilgi

 

Sermaye artırımı yolu ile gergeklestirilecek olan halka arza iliskin toplam

maliyetin 3.273.816 TL olacagx tahmin edilmektedir. Pay bagma maliyetin 0,33

TL olması öngörülmüstür.

Ihrascının halka arzdan sermayeartırımı kapsamında toplam brüt

nakit girisi elde edeceëi beklenmektedir (Net: TL)

TL

 

Tahmini Halka Arz Maliyeti (UL)

 

BIST Ucreti
 

SPK Kurul Ucreti
 

MKK Kayit Ucreti
 

Aracılık Komisyonu +BSMV

 

Ticaret Sicil

 

Reklam -PR

 

Bagımsız Denetim

 

Hukukçu Raporu

 

Dier (Noter vb.)

 

Toplam Maliyet 3.273.186

 

Halka Arz Büyüklügü

 

Net Halka Arz Geliri

>|

 
Sermaye Artırımı Nominal 8.700.000

 
Pay Basına Maliyet  0,33 
 

Halka arzdan pay alacak yatuimeilardan, ibrag edilen payların bedeli dısında

alım taleplerine aracılık eden yetkili kuruluslar tarafından islem komisyonu

bedeli talep edilebilir. Bununla birlikte daha Snce herhangi bir aracı kurumda

hesabı bulunmayan yatınmeılar igin ise hesap agma ücreti vb, maliyetler

dogabilir.
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E.2a Halka arzın
gerekcesi, halka

arz  gelirlerinin
kullanım yerleri
ve elde edilecek
tahmini net gelir
hakkındabilgi

Sirket’in halka arz gerekgesi 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 kararı uyarınca,

halka arzdan elde edilecek gelir, isletme sermayesinin güglendirilmesinde, yeni

yatırım ve kapasite artısında, AR-GE kabiliyetinin gelistiriimesi amacıyla AR-

GE ve laboratuvar yatırımında ve satıs-dafıtım ve ihracat faaliyetlerinin

artırılmasında kullanılacaktır. Bununla birlikte Sirket bünyesinde halka acılma

sonrası kurumsallasma ve seffafhgın saglanacak olması, halka agık bir sirket

olmanın getirecegi mügterilere, tedarikgilere ve diger paydaslara saglanilacak

gtivence, bilinirligin artmasi ve bahse konu olan tüm bu unsurların uzun vadede

Sirket’in rekabet gücüne ve büyümesine katkı yapması halka arzın gerekgelerini

olusturmaktadır.
. isletme Sermayesinin Güclendirilmesi
Sirket yeni fabrika ve kapasite artırım yatırmları sonrası üretim ve satis hacminin

artmasına bagli olarak isletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla

net halka arz gelirinin %40’mı isletme sermayesi olarak kullanmayı

planlamaktadır.

. Yeni Yatırım ve Kapasite Artist

Sirket’in üretim kapasitesinin arttırılması ve yeni yatırımlarının devreye alınması

amacıyla kapasite artırımı ile yeni yatırımları igin makine ve ekipman yatırımı

yapılması planlanmıstır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin

%45’ini yeni yatırın ve kapasite artırımı amacıyla dekoratif XPS köpük hattı,

EPDM köpük hattı, polietilen köpük levha hath ve trafo, proses sogutma

makinaları ve güg dafıtım panolarından olugan yardımcıtesisler yatırımları igin

kullanmayı planlamaktadır.
. Ar-Ge ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı

Sirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün gelistirme kabiliyetinin artırılması

ve üretim maliyetlerinin dúgúriilmesi amaciyla Sirket Ar-Ge ve laboratuvar

imkanlarını genisletme yatırımı planlamıstır. Net halka arz gelirinin %5’ini Ar-

Ge ve laboratuvar yatırımları igin kullanmayı planlamaktadır.

. Satıs Dagıtım ve Ihracat Faaliyetlerinin Artırılması

Sirket’in, satıl dagitim ve ihracat hacminin artırılması igin bu faaliyetlerin

genisletilmesi konusunda galısmalar yürütülmesi planlanmıstır. Bu amagla yeni

ülke pazarlarına girilmesi, satig daßıtım olanaklarının artırılması, tanıtım, fuar

vb. organizasyonlara daha fazla katılım, yeni is baglantılarının kurulması vb.

satıs ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmaktadır.

Net halka arz gelirinin %10’unu satis degitim ve ihracat faaliyetlerinin

artırılmasında kullanmayı planlamaktadır.
   E.3  Halka arza

iliskin bilgiler ve

kosulları  Sirketin halka arz edecegi, sermayesinin 16.000.000 TL’den 24.700.000 TL’ye

cikarilmasi nedeniyle artirilacak 8.700.000 TL nominal degerli payların halka

arz sonrası sermayeye oranı %35,22’dir. VI-128.1 sayılı Teblig kapsamında

%25’ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal degerli satısa hazır hale getirilen

payların halka arz sonrası sermayeye oranı %10,99 oranındadır. Satıga hazır

bekletilen payların tamamının satıldıgı varsayımıyla, halka arz edilen payların

nominal degerleri toplamı 10.875.000 TL ve bu payların Sirket sermayesine
oranı ise %39,67 oranında olacaktır. Satız, Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
tarafindan “Borsa’da Satis Yöntemi” kullanılarak gergeklestirilecektir. Borsa’da

satis “Sabit Fiyatla Talep Toplamave Satis” yóntemi ile BIAS Birincil Piyasa’da

gerceklestirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama stiresi 2 is giinti olacaktir. Satiga

sunulan sermaye piyasası araglarına talep toplama süresi icinde yeterli talep

 

 
gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir.
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Halka arz, Borsa Istanbul A.S: Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satis” yéntemiile

yapilacagindan, Borsa Istanbul A.S. üyesi yatırım kurulusları aracılıgı ile halka

arza katılan yatırımcıların hesaplannda bulunan -bakiye ile alim yapmaları

gerekmekte olup, dagıtım zamanı önceligi kuralına göre yapılacaktır.

Pay bedelleri balka arza aracilik eden yetkili kurulug olan Gedik Yatırım Menkul

Degerler A.S. tarafından tahsil edilince halka arz igin agumis olan özel banka

hesabına yatırılacaktır.

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satıg süresi igerisinde

BiAS’ta islem yapmaya yetkili yatırım kuruluglarından birine basvurmaları

gerekmektedir. BIAS’ta islem yapmaya yetkili yatırım kuruluslarının adres ve

telefonlarınailiskin bilgi Borsa Istanbul A.S. (www.borsaistanbul.com), Kamuyu

Aydınlatına Platformu (www.kap.org.tr) ve SPK’nın (www.spk.gov.tr) internet

sitelerinde yer almaktadır.
Borsa Istanbul Birincil Piyasa'da iglem saatleri 10:30 — 13:00”dir.
 

 

  

E.4 Catisan Dinamik Isı paylarının halka arzından, halka arz geliri elde edecektir.

menfaatler de Halka arza aracılık eden Gedik Yatırım aracılık komisyonu, HSY Danıgmanlık

dahil olmak ve Bagimsiz Denetim A.S. bagumsiz denetim ücreti, Avukat Burcu UYAR

üzere halka arza raporlama ve ücreti, Projes Is Gelistirme ve Damsmanhkve Proje Yônetimi A.$.

iliskin ilgili danıgmanlık ücreti elde edecektir.

kislerin ünemli Gedik Yatırım, Projes 15 Geligtirme ve Danıgmanlıkve Proje Yönetimi A.S.,

menfaatleri Bagımsız Denetim Sirketi, hukukgu ve Sirket arasinda herhangi bir sermaye

iliskisi yoktur. Gedik Yatırım halka arz iglemi nedeniyle elde edecegi komisyon

harig dogrudan ya da dolayl: olarak halka arzin bagarisina baglanmig bir

ekonomik gıkarı bulunmamaktadır. Gedik Yatırım ile ihraggının sermayesinin

%5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlasma

yoktur.

E.5 Sermaye piyasası Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. 8.700.000 TL

 
aracını halka arz

eden

kisinin/ihraecının
ismi/unvanı

Kim tarafından

ve ne kadar süre
ile taahhiit

verildigi
hususlarını

icerecek sekilde
dolasımdaki pay
miktarının

artırılmamasına
iliskin verilen
taahhütler

hakkındabilgi  
nominal degerli payları sermayeartıgı suretiyle halka arz edecektir.

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 basladıgı tarihten itibaren 1

(bir) yıl süreyle Sirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artınmı

gergeklestirmemesine, dolasımdaki pay miktarının ig kaynaklardan yapılacak

sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre boyuncaileride yeni bir

satıs veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına karat

verilmistir.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
SPK VI-128.1 sayılı Pay Tebligi’nin 8’inci maddesinin birinci ve altıncı
fikralan ile 9’uncu maddesinin iigtincti fikras: kapsamında Metin Akdas ve

Güksel Gürpinar tarafindan 15.06.2020 tarihinde verilen taahhiitler asagidaki

gibidir;
*’ Pay sahibi oldugum Dinamik Ist Makine Yalitum Malzemelri Sanayi ve Ticaret
A.S.’de (“Sirket) sahip oldugum Sirket paylarının birincil halka arzını takiben,

paylarin Borsa Istanbul A.S.’de islem görmeye basladıgıtarihten itibaren 1 (bir)

yıl süreyle Sirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye  artırımı
gerceklestirmeyecegimi, Borsa Istanbul A.S.’de higbir sekilde Sirket pay
satmayacagima, dolasumdaki pay miktarını artırmayacagımı ve Borsa Istanbul

AS. dısında yapılacak satızlarda satısa konu payların da bu sınırlamalara tabi

 

 
olacagim alicilara bildirecegimi kabul beyan ve taahhiit ederim.”  
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Yetkili kuruluslar tarafından verilen taahhütler:

Ihrasgının halka arz edilecek paylarının sat, Yetkili Kurulus olan Gedik
Yatırım Menkul Degerler A.S. tarafından “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle
gergeklestirilecektir. Bu kapsamda Yetkili Kurulus, satilamayan tüm payları
alma taahhüdünde bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

E.6 Halka arzdan Sermaye arırım mevcut ortaklarm rüchan hakları kısıtlanarak

kaynaklanan gergeklestirilecektir. Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesine iliskin
sulanma hesaplama agafıdaki tabloda sunulmaktadır.

etkisinin miktarı

ve yüzdesi
Sulanma Etkisi (TL) Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası

Yeni pay alma |Ozkaynaklar 44.527.733

hakkı Odenmis Sermaye 16.000.000 24.700.000
kullanımmın sôz
konusu olması Artırılan Sermaye 8.700.000

durumunda, —
mevcut Pay Basına Defter Degeri 2,78

hissedarların Halka Arz Fiyatı
halka arzdan pay |
almamalari Tahmini Halka Arz Maliyeti 3.273.186

durumunda Mevcut Ortaklar icin Sulanma Etkisi (TL)
sulanma

etkisinin miktarı Mevcut Ortaklar Igin Sulanma Etkisi (%)
ve yüzdesi -

Yeni Ortaklar Icin Sulanma Eitkisi (TL)

Yeni Ortaklar Igin Sulanma Etkisi (%)

E.7 Talepte bulunan Yetkili kuruluslar yatırımcılardan hesap agma ücreti, sermaye piyasası aracının

 
yatırımcılardan
talep edilecek
tahmini
maliyetler
hakkında bilgi  

MKK’ya virman ücreti, yatırımcının bagka aracı kurulustaki hesabina virman
ücreti, EFT ücreti, damga vergisi ve digerticretler talep edebilir.

Gedik Yatırım’ın halka arzda yatırımcıdan talep edece$i komisyon vb. giderler

asagidaki tabloda yer almaktadir.
 

 

 

Hesap Sermaye Yatrruncimm EFT Ucreti Diger

Acma Piyasası Baska Araci

Ucreti Aracmın Kurulustaki

MKK’ya Hesabına
Virman Virman

Ücreti Ücreti

3TL |0,75TL 2TL bttps://www.gedik.com/duyurular/ucret- YOK.

komisyon-masraf-2020 linkinde

belirtilmektedir.          
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