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11. SONUÇ 

İncelenen Belgeler kapsamında ve işbu Hukukçu Raporu’nda yapılan açıklamalar doğrultusunda 

tarafımızca yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme sonucunda; 

a. Şirket’in ve iştiraki Kimplast Granül’ün faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlık 

bulunmadığı; 

b. Şirket’in ve iştiraki Kimplast Granül’ün kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların 

hukuki durumunun tabi oldukları mevzuat uygun olduğu; 

c. Şirket’in ve iştiraki Kimplast Granül’ün Merkez Ofisi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç 

faaliyetlerinin yürütülmesi adına gereken yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu; 

d. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra uyarınca, Şirket’in ve iştiraki Kimplast Granül’ün yönetim 

kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri sermaye 

piyasası mevzuatında ve Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, Türk Ceza Kanununun 282 nci 

maddesinde düzenlenen suçtan (alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını 

gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli 

işlemlere tâbi tutmak suçu) kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para 

verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçların 

hüküm giymemiş ve kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ve ayrıca Türk 

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan 

dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamıştır. Kotasyon yönergesi 7. 

Madde 5. Fıkra çerçevesinde payların halka arzına engel olacak herhangi bir durumun bulunmadığı, 

ve 

e. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı husus bulunmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

Akol Avukatlık Bürosu adına 

 

Av. Ömer Gökhan Özmen   Av. Güneş Yalçın  

 

gyalcin
Mühür

gyalcin
Mühür
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EK 3 – Bağımsız Hukukçu Beyanı 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  

 

 08.12.2021 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-

ç maddesi uyarınca Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde bağımsız 

hukukçu raporunu hazırlayan kişi/kurum olarak  

 

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz 

hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, 

ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, 

müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının 

ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki 

ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını, (Şüpheye mahal vermemek 

adına, bazı durumlarda İhraççı, bağlı ortaklıkları veya iştiraklerinin bankalardan kullandıkları 

krediler açısından bankaları temsil etmemiz söz konusu olabilmektedir, ancak bu durum, 

bağımsızlığımızı etkilemediği gibi, tamamıyla olağan iş akışımızdan ötürü bankalara 

sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanmaktadır, ve İhraççı, bağlı ortaklıkları 

veya iştirakleri yerine herhangi başka bir kredi alan şirket açısından bankaları temsil etmemiz 

durumu ile bir fark yaratmamaktadır.) 

  

- Kotasyon Yönergesi’nin 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında, işbu raporda yer alan 

yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,  

 

- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını 

bildiğimizi  

 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

Akol Hukuk Bürosu adına 

 

  

gyalcin
Mühür






















