
IBS ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA
TAAHHüI sa.N^q.yi vn riclnnT ANoNiıvı şinrnri

İzahname

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca
onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 7.500.000.- en 10.000.000.-
TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 2.500.000.-TL ve mevcut orta n sahip olduğu
2.000.000.-TL olmak üzere toplam 4.500.000 TL nominal değerli pay ın halka arz|n^
ilişkin izahnamedir.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bit
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara}lişkin bir
edilemez. Ayrıca halka arz edilecek paylarrn fiyatını
bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

tarihinde

n olarak

edecek
siteleri
Ayrrca

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatrrım kararla
değerlendirilmesi §onucu verilmelidir.

Bu izahname, ortaklığımızın
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni
ile Kamuyu Aydınlatma Platform
başvuru yerlerinde incelemeye

Sermaye Piyasası Kan (SPKn)'nun
izahnamenin eklerinde yer n
zararlardan ihraççı sorum rln
edilemeyeceğinin
yetkili kuruluş,
durumun gerekle
Ancak. izahfamenin

r ve hal satışa aracılık
adresli internet
ayımlanmıştır.

uyarrnca, izahnamede ve
k bilgilerden kaynaklanan
tazmin edilememesi veya

10,

belli olm nde; arz edenler, ihraca aracılık eden lider
rve nı kurulu üyeleri kusurlarına ve

yükletilebitdiği ölçüde sorumludur.

özete bağlı
Bağımsız denetim, derecelendirme ve

ruluşları hnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazrrlanan
n kişi kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,

hükümleri çerçevesinde sorumludur.yanıltıcı ve gilerden



GELEcEĞE yöNELir ıçıxIAMALAR
Bu izahname, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir", .'tahmin
edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik
aÇıklamalar iÇermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte oİup,-sadece
izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve bek|entileri göstermektedir. Birçok faktör,
ihraÇÇının geleceğe yönelik açrklamalarrnın öngörülenden çok daha farklı
sonuçlanmasrna yol açabilecektir.
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içiNnnrirnn
kısaltma ve Tanımlar
I. Borsa Görüşü
il. Diğer Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylarl) İrahnamenin Sorumluluğunu Ytlklene., Kişiler2) Özet
3) Bağımsız Denetçiler

9 Seçilmiş Finansal Bilgiler
5) Risk Faktörleri
6)
7)
8)
9)
ı0)
ı ı)

İhraççı Hakkında Bilgiler
Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
Grup Hakkında Bilgiler

Y:fİ::,:Y:!*,9]-"yan Duranl/arlıklar Hakkında Bilgilergg ullEFaaliyetlere ve Finansal Duruma iılştin D"ğ;"-;;i;;;;
Ihraççının Fon Kaynakları

l2) Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar
13) Eğilim Bilgileri
14) Kar Tahminleri ve Beklentileri

1:] İ*"rt 
Yapı Yönetim Organları ve Üst Diizey Yönetici

16) Ucret ve Benzeri Menfat ler
17) Yönetim Kurulu Uygulamaları
l8) Personel Hakkında Bilgiler
19) Ana Pay Sahipleri
20) İlişkili Taraflar ve İlişkili T,
21) Diğer Bilgiler
22) Onem|i Sözleşmeler
23) Ihraççının Finansal Durum
24) Ihraç ve Halka Arz Edilecek
25) Halka ArzaI|i
26) Borsada İşlem
27)
28)
29)
30)
31

32)
33)
34)
35)

Etkisi

Bilgiler

Ve Kişilerden Alınan Bilgiler
nda Bi

i Vergil Esasları
Arz arafindan Verilen İzin Hakkında Bilgi

Mevcut |ayların

lar ilej

Ihraççı veya

Geliri



KISALTMA VE TANIMLAR

A.Ş. Anonim Şirket
Avrupa BirliğiAB

ABD Doları, Dolar veya
USD Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
AR-GE Araş [lrrna ve uell§trme
Bağrmsız Denetim Şirketi LIBD Uluslararası Bağımsız Deneti. l_Y.
BORSA tıorsa lstanbul Anonim Şirketi
CE L'ontormıtö Europ6enne (Avnıpa Urzsun l uk)
EMEA
EUR veya EURO 4:."p" egllglortak Para Birimi
GTİP

HVAC&R tıava Şartlandırma ve So
baş harfleri

IT Information TechnologrGilT
IBS Soğutma IBS Isıtma Soğutma

Anonim Şifu}i
ISK-SODEX

KAP §ydın
er VeKDV ttna Değ rglSl a

elerKoBİ

KoSGEB steklerrıe_ıdaresi

Kurul veyaSPK 4 Sermaye Pjyasası Ii fluoAİB ru3 ;ı Birliği
w. 6

T.C. .J 't
ri[, Tılrkiye İh.ggutçr]g Meclisi
T 7\
ToBB lirkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TPE L fürk patent Enstitüsü
TSE-HYB \ TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
TTK Türk Ticaret Kanunu
TTM Türkiye Ticaret Merkezi
TüBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TUIK Türkiye İstatistik Kurumu
Yetkili Kuruluş, Aracı
Kurum veya Tera Yatırım Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

YMM Yeminli Mali Müşavir
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I. BoRsA cönüşü:



II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN CÖnÜŞ VE ONAYLAR:
Yoktur.
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1. İZAHNAMENİN soRuMLuLuĞuNu yüKLENEN KişiLER
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bi|giler çerçevesinde,gerÇeğe uYgun olduğunu ve izahnamede bu bitgilerin ,nıu.,n, değiştiİecek nitelikte bireksiklik bulunmaması iÇin her türlü makul özen"in gösterilmiş oıarg-rru neyan ederiz.

ihraççı
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi

ve Ticaret Anonim §irketi
Sorumlu Olluğu Kısrm:

Ali Saim T
Yönetim Kurulu Başkanı

TAMAMI

Halka Arz Eden

Ali Saim TEKİN

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahh avi Ve

yönetim kuru

ENİN TAMAMI

Sorumlu Olduğu Krsım:

ırma Taahhüt Sanayi Ve
im Kurulu Başkan Yrd.

izaHNaıvrENiN TAMAMI

Hffi<a Arz Eden Sorumlu Olduğu Kısım:
Veysel Tevfik ÇAVUŞOĞLU

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

....l....12020

izarrNı.ıvıENiN TAMAMI

Arz Eden



Halka Arz Eden Sorumlu Olduğu Kısrm:
Salih TAŞKALDIRAN

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

izarrNavrENiN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş
Tera Yatırım Menkul

Değerler A.Ş.

Gül Ayşe ÇOLAK M. Metin SEYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yard.

Sorumlu Olduğu Krsım:

3|.l2.20l7, 3|.l2.20l8 v e
3|.l2.20l9 Tarihlerinde sona

eren dönemlere ait özel
Bağımsız Denetim Raporu

Izahnamenin bir parçası
bilgiler çerçevesinde,
nitelikte bir eksiklik bulun
beyan ederiz.

Imzalı sorumluluk ları

'sahip olduğumuz tüm
anlamrnr değiştirecek
gösterilmiş olduğunu

maktadır.

İlglli nagımsz Denetim Raporunu Hazırlayan
Kuruluş

Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Sorumlu Olduğu Kısım:

Veysel ONAT
Sorumlu Denetçi 31.03.2020 Tarihlerinde sona

eren döneme ait Özel Bağımsz
Denetim Raporu

SL-

ırhoğlu
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İlgill nagımsız Hukukçu Raporunu Hazrrlayan
Kuruluş

Büke Oğul Hukuk Bürosu

Sorumlu Olduğu Kısım:

Abidin oĞur
Avukat

3r.03.2020 Tarihli Bağımsız

A-GIRIŞ VE UYA

Giriş ve uyarrlar
okunmalıdır.

larına ilişkin yatırım
in bir bütün olarak

u verilmelidir.
hlan bilgilere ilişkin

ahKemeye taşınması
vacr yatırrmcr, halka arzrn

ülkenin yasal düzenlemeleri
inde, izahnamenin çevirisine ilişkin

.lere yasal süreçler başlatılmadan
katl anmak zorunda kal abilir.

bağlı olarak (çevirisi dahil olmak
üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna
ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile
birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı
veya tutarsız olması veya yatırımcıların
yatırım kararını vermesine yardımcı olacak
önemli bilgileri sağlamaması durumunda

namenin§" sonraki
kullanımına i

. İzahname sonradan tekrar
kullanılmayacaktır.

HRA
hraççının ticaret unvanı ve IBS Isıtma Soğutma Havalandırma

Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.
hraççının hukuki statüsü, tabi

olduğu mevzuat, kurulduğu
ülke ve adresi

Anonim Şirket
T.C. Kanunları
Türkiye Cumhuriyeti

Telefon: (0216\ 466 04 05
Ana ürün/hizmet IBS Isıtma Soğutma Havalandırma

2.ÖZr.T
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kategorilerini de içerecek
şekilde ihraççının mevcut
faaliyetlerinin ve faaliyetlerine
etki eden önemli faktörlerin
tanımr ile faaliyet gösterilen
sektörler/pazar|ar haklında
bilgi

laahhüt Sanayi 
"Şirket),

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt

urutelerlrun yanl slra c r-su soğutma
üniteleri ve oda soğutucuları mektedir.

Şirketin aynı mevciff müşterileri ile
yeni müşteriler için ve periyodik
kontrolleri içeren servi irleri ile
Türkiye'nin önde gelen
soğutma rinin hali
kurulumu, oluşan
taahhüt
bulunmaktadır.

Şirket Esas inin 3.T haddesinde
iyet konusu;

türlü sıcak, , nötr, muhafaza,
m is ve teşhir reyon,

soğuk uş muhafaza, şoklama
tünelleri imali, imal

i, , ihracr, montajı, bakımı,
landırma, klima sistemleri imalatı,

ilmesi, ithalat ve ihracatı, onarımı,
ait yedek parça ve aksamları ithali,

l- dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.

b- Endüstriyel tip soğutma grubu, split tip
soğutma grubu ve Şoklama ünitelerinin imalatı,
tiretimi, montajı ve satışı.

c-Yurt içinde ve yurt dışında ısıtma, soğutma,
klima, havalandırma, kalorifer, doğal gaz, sıhhi
tesisat, mekanik elektrik işlerini taahhüt etmek
ve taahhütleri gerçekleştirmek.

d-Şirketin uğraş konusu ile ilgili mal, makine
ve cihazların ithalat, ihracat komisyonculuk
ticaret mümessillik dahili ticaret ve taahhüt
işlerini yapmak.

e-Isrtma, klima, havalandırma santralleri,
soğutma grupları ve soğutma kuleleri imalat ve
montajını yapmak ve yaptırmak. Bu konuda
ilgili temsilcilik anlaşmaları, ana ve yardımcı
malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak.

tKgnusu ile ilgili her türlü makine, alet ve
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edevat ve elektrik motorları iınal etmek, dahili
ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmek.

g-Klima havalandırma ve soğutma tesisleri,

çevre koruma atık su sistemleri toz toplayıcı
sistemler konusunda mühendislik, müşavirlik
hizmetlerini yapmak,

olarak belirtilmiştir.

İhraççı bünyesinde, 3|,O3.2O tarihi itibarıyla
toplam çalışan personel sayı kişidir. (31

Aralık 2019: 108, 3l Aral 8: 106, 31

Aralık 20|7: |16)

Şirket merkezi ve ü

Yukarı Duğıllu, Dudul
iyelİstanbÜ

adresinde ol adreste

bul

Ürünler:

irket;

i Soğutma teleri,

- S Endüstri Soğutma Üniteleri,

- Chil leri

(S o ğutucu- Evaporatör-
ırıcı)

ve montaj ını yapmaktadır.

Soğutma Üniteleri:

Birbirinden bağımsız, birbirine benzer veya
farklı büyüklüklerde, aynl veya birbirine yakın
ısılarda soğutulması gereken hacimlerden
emilen ısıların, tek bir merkezden atıldığı
soğutma sistemleridir.

Soğutma sisteminde sirküle olan, düşük basınç
ve sıcaklıkta soğutucu akışkanın birden çok
kompresör tarafından emilip sıkıştırılarak
yüksek basınç ve sıcaklıkta soğutma çewimine
sokulduğu sistemler "Merkezi Soğutma

üniteleri" olarak adlandırılmaktadır. Merkezi
Soğutma Sistemlerinde kompresörler ihtiyaca
bağlı olarak soğutma çevrimine dahil
olmaktadırlar.

Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri:

Herhangi bir hacimdeki ısrnın oda soğutucuları

aracılığı emilerek, emilmiş olan ısının başka bir
ortamda sistem dışına atılmasını sağlamak için

ıı,



kullanılan soğutma cihazlarının kapasitesi
küçük olanlar Split, kapasitesi büyük olanlar
Endüstriyel soğutma üniteleri olarak
adlandırılmaktadır.

Chiller Su Soğutma Üniteleri :

Soğutulacak nesne ve soğutma işleminin
gerçekleştirileceği nesnenin şekli,
ulaşılabilirliği vb. özgün özel$<leri nedeni ile
soğutmanın kolay şekil de irebilen, akıcı,
taşınabilir, ısı değişiklikle ile hacimsel
değişkenliği olmayan,, kolay absorbe edici
bir sıvırun kullan y
soğutma işlemlerin l

Üniteleri" ,.adlandırıl

iletilmesi ile rilen bir işlemdir.

lslnın alındığı yerde

kapalı, izole edilmiş bir
b soğutulmasında kullanılan

(evaporatör) ekipman "Oda
" olarak adlandırılmaktadır.

i gösterilen pazar|arın mevcut ve ileriye
beklentileri ile sözleşınelerin ve rekabete

göre değişebilecek kar marjlarının önümüzdeki
döneme ilişkin nasıl şekilleneceğine yönelik
belirsizliklerdir. Yine aynı şekilde faiz|erde
yaşanacak artışlar ilgili dönem için Şirket'in
karlılı ğını etkileyebilir.

Şirket tek bir alanda faaliyet göstermekte olup,
IBS Soğutma yurt içi satışlarını direkt kendisi
üzerinden yapmakta iken, yurt dışı satışlarını
konsolidasyona dahil olan IBS Dış Ticaret
Limited Şirketi üzerinden gerçekleştirmektedir.
Önemli bir alış satış olmayan Ese Tarım ve
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir
ilişkili taraf firması mevcuttur. Şirket Ali Saim
TEKİN ve Erkan gİnİNCİ başta olmak izere
dort ortaklı bir firmadır.

hraççrnın dahil olduğu grup
ve grup içiııdeki yeri

hraççının ödenmiş sermayesi 7.500.000 TL
olup, bunun 750.000 TL'si A grubu paylardan,
6.750.000 TL'si ise B gubu pelel4g4

Sermayedeki veya toplam oy
haklu içindeki payları

an veya dolaylı olarak

12
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o^5 ve fazlası olan kişilerin
isimleri/unvanlarr ile her
birinin pay sahipliği hakkında
bilgi

İhraççının hakim ortaklarrnın
farklı oy haklarına sahip olup
olmadıkları haklında bilgi

Varsa doğrudan veya dolaylı
olarak ihraççının yönetim
hakimiyetine sahip olanların
ya da ihraççıyı kontrol
edenlerin isimleri/unvanları ile
bu kontrolün kaynağı
haklunda bilgi

oluşmaktadır. A Grubu paylara esas sözleşme
çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme
ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı
imtıyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel
bir hak veya imtiy az tanııırrıamı ştır.

Yapılacak serrnaye artırımlarında A grubu
paylar karşılığında A grubu nama yazilıı paylar,
B grubu paylar karşılığında grubu hamiline

artırımlarında
kısıtlanması

ıaz, sadece B
edilir.

grubu
adedi Ali
Erkan Bİ

Ihraççının addesi
Genel

yaz/,ı paylar çıkartılır. Sen
yeni pay alma haklaı
durumunda A çı
grubu hamiline ar

çerçevesinde;
kurul tarafi

ümleri dai
ürk Ticaret

ilen ve en
Yönetim

Kanunu
az 5, en

Kurulu

görev alacak bağımsız
elikleri Sermaye Piyasası

kurumsal yönetime ilişkin
ne göre tespit edilir.

esas sözleşmesinin 10. Maddesi
esinde; Şirketin yapılacak olağan ve
iistii genel kıınıl tonlantılarında (A)

"J -.ru
Kurulü

grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy
hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay
için 1 oy hakkına sahiptirler. İmtiyazlı paylara
sahiplik haricinde, sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki doğrudan payları o^s'i aşan
ortakların sahip oldukları oy haklarında
farklılık bulunmamaktadır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında hazır bulunan A grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için
yönetim kurulu üyelerinin seçimi dahil 5(beş),
B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise
her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile
ihraççının finansal
durumunda ve faaliyet
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l soı,,ıçlsonuçlannda meydana gelen Iakit ve Nakit Benzerleri 2.360.5l6 | aıı.tso 380.795

\O"..'' 

değişiklikler

\

\

'icari Alacaklar 25.045,336| 22.064.6n 24.3l4.,l22

)iğer Alacalilar 329.764 635.352 44,7.64?

itoklar 12.94,7 823 5.,7,79.966 1 l .l37.555

'eşin Ödenmiş Giderler 925.o23 69 t 409 l .1 l 9.043

]ari Dönem Vergisiyle
Igili Varlıklar »68.192

2;l33.122

Diğer Dönen Varlıklar 9l8.989 i l8.17l 506 269

DÖNEN VARLIKLAR 42.521.45l 47.163 40.639.1 48

kullanım Hakkı varlıklar 7.568.455

Maddi Duran Varlıklar
^ 

2.1\ A7^

Maddi Olmaya
varlıklar

ru
l0.021.358 830

Ertelenmiş Vergi§ 603,552 599.617

DIJRAN VARLIKL§ ,

TOPLAM VARLIKL§ 67.501.296

.Kısa Vadeli Borçlanmalar zJog 9. l 04.833
,7 

964.341

5.992.489 4.28,1,l48

1.362.840

Bııı ç lıı 23.898.555 | ıe.zıo.ıtı 18.433.232

Diğer B 1.748 4,1.678 l6.120

399.629 501.541 526.194

iş Gelirler 498.832 1.1l8.195 32.0l4
Dönem Karı Vergi
yOkümlulüğü 94.398 2.,l40.303

Kısa Vadeli Karşılık|ar
39|.1,17 l84.555 226.569

Diğer Kısa Vadeli
yüküınlülükler l0.056.502 380 078 5.538.758

KISA vADELl
Yt'lKi]MLilL[lKLER 44.136.450 36.565.750 4|.|27.5|9

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.547.339 5.0M 423 2;713;1,76

Kiralama İşlemlerinden
Kaynaklanan
yükümlülükler 6 2o5.616

Uzun Vadeli Karşılıklar 649.93 | 948.374 823.908

tlZ[lN VADELi
Yi]KtrM L[lLt]KLER 8.197.270 5s92.197 9.743.300

Oderuniş Sermaye 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler 650.284 650.284 650.284

Geçmiş Yıllar KarılZararı
(_)

-5 730.183 -3.699.446 |.15,7 .9,7,7
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Dönen Varlıklar: Dönen Varlıklar içindeki en
büyük kalemi, ticari alacaklar oluşturmaktadır.
Ticari alacaklar sözleşme karşılığı yapılan
satışlardan kaynaklanan a|açak|ardır. Ticari
alacaklar 2017 y/ıında 25 milyon Tl'den, 2018
yılında 22 mi|yon TL'ye dtlşıhüs, 2019 yılında
24 milyon TL'ye ;4ükselm r. 31.03.2020

]ye çıkmıştır.
Toplam varlıklar i
2017 yılında 2018
yılında nda makta ikeh
3|.03,2020 r.

Ticari al
ilişkili o1

kısmı
lardan

oluşmaktadır. Ili i alacaklar
ticari al n 2017 yılında %

, 20l8 yılı 52'ini ve 2019 yılında
o/o5'ini ır.3|.03.2020

tari yla ili ticari alacak
voktur. ili ticari alacaklar grup

Tarım ve Hayvancılık
A.Ş.'ye yapılan satış

oluşmaktadır.

Yıllar itibarıyla toplam varlıklar
nde 2017 yılında Yo22,2018 yılında %11

ve son olarak 2019 yılında 0/o16 oranında yer
almaktadır, 3I.03.2020 tarihi itibarıyla %l5
olarak gerçekeşmiştir. 201.7 yılında |2,9
milyon TL, 2018 yılında 5,7 milyon TL ve
2019 yılında 11 milyon TL tutarındadır.
3I.03.2020 tarihi itibarıy|a |2 milyon Tl'dir.
İhraççının üretim firması olmasrndan dolayı, en
önemli stok kalemleri ilk madde malzeme ve
mamul stoklarıdır.

Duran Varlıklar: Şirket' in duran varlıkları
2017 yılında 14 milyon TL iken, 2017 yılında
l8,5 milyon TL'ye 2019 yılında 26,8 milyon
TL seviyesine yükselmiştir. 31.03.2020 tarihi
itibarıyla bir önceki döneme göre bir miktar
artarak 27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Duran varlıkları toplam aktifin sırası ile 2017
yılında Yo25, 20|8 yılında Yo 36,20l9 yılında

2020 yılının ilkise 0/o39'unu, 2020 yılının ilk çeyrek sonu

Net Dönem KaıılZararı (-')
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itibarıyla %:2',
varlıklar içerisinde en önemli kalem maddi
olmayan duran varlıklardır. Maddi olmayan
duran varlıklar içiresinde finansal kiralama ile

tarihi itibarıyla benzer şelç§de % 98'ini
oluşturmaktadır. Maddi
varlıklar toplam duran varl 2077 yılında

2019 yılında% 70, 2018 yılında^Yo76
0/o53'ünü, 

3 1.03

duran va vİ
ile Vo27, 3,8
ve 2079 yı yon
31.03.2020 t i .,6o/ol7'sini ol
itibarıyla maddi

ilyon TL ile

Şirketin Kısa
ılkndflnk|ffi et'in faaliyetleri için

yıllar içinde değişim
20|7 yılında kısa vadeli

44 milyon TL iken, 2018
6 milyon TL'ye yükselmiştir. 2019
sa vadeli yükümlülükler 4l milyon

31,03.2020 tarihinde 58 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli
yükümlülük|er 2017 yılında toplam kaynakların
o/o 77' sini, 20 1 8 yılınd a Yo72' sini, 2019 yılında
ise azalarak o/o 60'ını ve 2020 ilk çeyrek sonu
itibarıyla Yo 69'unu oluşturmuştur. Kısa vadeli
yükümlülükler içerisinde iki önemli kalem yer
almakta olup, 20l9 yılsonunda ki borçlanmalar
toplam kısa vadeli yükümlülüklerin oZ 33'ünü,
ticari borçlar Yo 44'ijn:d oluşturmaktadır. 2019
yılsonu itibarıyla kısa vadeli borçlanmaların
içerisinde |.362.840 TL tutarında Kısa Vadeli
Kiralama Yfüümlülüğü bulunmaktadır.

Ticari Borçlar: Ticari borçlar mal tedariğine
ilişkin borçlardır. Ticari borçlar 2017 yılında
23,8 milyon TL ile toplam kaynakların %o

42'sini,2018 yılında 19 milyon TL ile oZ38'ini,
2019 yılında 18 milyon TL ile o/o27'sini ve
2020 villının ilk inde 23 milyon TL ile
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Yo27.'sini 
"içerisinde önemli olmamakla birlİl<te azmiktarda ilişkili taraflara ticari boİçlar yer

almaktadır. 2019 yılsonu itibarıyla lllştili
'^^::!?r? 

ticari borçlar toplam ticaİi borçların
!.o.Z' {ni oluşturmaktadır. 2020 ilk çeyreğinde
il i şkili tar afl ar a ti cari borç bul unmamaÜadır.

v Ihraççı'nın
lülükleri 8,1

2017 yılında uzun vadeli
milyon TL iken, 2018, 20İ lları itibariyle
değişkenlik göstererek 5.9 TL ve 9.7
milyon TL ve 3 3.2020 tarihi
itibarıyla 7,4 mi|yon iştir.

olarak
ağırlı

kredilerden
yükümlülükle
vadeli

alınan
vadeli

'.,.ftnu, 2019 yılında 8.9

uzun
finansal

ülükler veı tadır,20|7 yılında 7,5TL ile lam uzun vadeli
li,20l8 yılında 5lülüklerin

ile
ile 'ini ve 2020 yılı ilk

ilyon TL ile %88'ini
r:' 2019 yı| sonunda TFRS g

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile
li yükümlülükler içerisine 6.205.616
,2020 ilk çeyreğinde 5,5 milyon TL

yükümlülüğü dahil edilmiştir. 2019
yılında kiralama işlemleri haricindeki kredi ve
leasing borçları önceki döneme göre o/o 46
azalarak 2.7 mi|yon TL'ye gerilemiş, 2020 ilk
çeyreğin l milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Özkaynaklar: 2017 yılında özkaynaklar 4.4
milyon TL ile toplam kaynakların o/o7'sine,

20l8 yılında7.7 milyon TL ile Yo l5'ine,2019
yılında ise 16.6 milyon TL i|e %o24'ine ve
2020 yılının ilk çeyreğinde ise 18 milyon TL
ile o/o2|'ine karşılık gelmekte olup yıllar
itibarıyla dönem net karındaki artış etkili
olmuştur. İhraççının her dört dönemde de
ödenmiş sermayesi 7.5 milyon TL olup
herhangi bir sermaye artlşı bulunmamaktadır.
Dönem net karı 20|7 yılında 2 milyon TL iken
2018 yılında artarak 3.3 milyon TL
gerçekleşmiş, 20l9 yılında önemli bir sıçrama
ile dönem net karı 9.6 mil TL,

|7

Uzun
kısa vadeli



yükselmiştir.
. 1ılının lük ç.y.eğffi;1,1 milyon TL olarakgerçekleşmiştir.

?9l7. yılında 64,7 milyon olan Net SatışHasılah.2Ol8 yılında Yo 39 ";";; aftarak90,5 milyon TL seviyesine ç*-rİt,.. 20lgyılında ise Hasılat Onceki dclnerne ğİİ" N lOaratarak % 108,5 milvon T.İ"^ olarakgerçekleşmiştir. 20?0_ yı lk çeyreğinde
9:*:' ?l Yİ'r:' TL 9ü "rçe'tı'eşmıştır.
]ll3:_, iı:::'r9".. hasılat ,,,., 

-tuy.,ug,

D uy;,,;;l;-;;sözleşme tutarı 1

milyon TL ilİ
kar ılında 8,8

milyon TL' şla 13,1

9 milyon,, 2020 yılının ilk
,4 milyon TL olarak

Seçilmiş önemli

hnamede ye" ffi
tablolar şkin denetim

B.1l Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibariyle Oonen
varlıkları 40.639.146 TL, kısa vadeli
yükümlülük toplamı ise 4l,I27,5l8 TL
seviyesindedir. Buna göre Şirket'in dönen
varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin
çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme
sermayesi eksi (488.372) TL dir. 3I.03.2O20
tarihindeki net işletme sermayesi (1.5l3.891)
TL eksi olarak hesaplanmıştır. İhraççı'nın
elindeki nakit kaynakları, potansiyel ha|ka arz
gelirleri ve faaliyetlerinden nakit yaratma
kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, bu
selTnaye piyasası aracı notu tarihinden itibaren
12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için
yeterli işletme sermayesine sahiptir.
(3|.12.2018: (4.8l8.5S8) TL, 31.I2.20l7:
(1.608.998) TL)

l8
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-y"rri-"rri 
yutrrrmlar için işletme sermayeslnm

İ.t"rri, kaldığı durumlarda 
^. ilu'.: }'"qİ

ği.t.t yabancı kaynak kullanaoııir, Ayrıca

§irl."t plrsonel maaş ödemele_ri için.d,,yub,u":]

Ldlanmak ,o-ndu kalabilir, Şirket'in kredi

kullanması durumunda finansal giderlerin

artmasıyla karlı 2019 yılı
itibariyİe Şirket süresi 80

gündür, ödemel ılması için

kaynak kullanmaktadır. Şi
İrJai 

:U"l"mayabilir, 
Uuİlanaff+ıabilir, ihtiyaç

duyulan dış nak

sağlanamaması Şirket
durumunun ^ 

olumsuz

c-snnvıAYE PIYASASI

Iz tarihi itibari il irlenmemiştir,

Borsa

İstanbul'da işlem ay|ar,Wuu,000,-Tl
inal değerli ( rubu hamiline yazı|ı

sız paylar o1 ISIN numarası işbu

numarası (ISIN) dah
ve gruplarına ilişkin

İhraç edilecek ve/veya
borsada işlem görecek

sermaye piyasasr aracınrn
menkul laymet tanımlama

Sermaye piyasası

çıkarılmış sermayesi 7. 500.000

sefmaye her biri 1 TL nominal
toplam 7.500.000 adet paydan

sermayenin tamamı ödenmiştir.

Her bir paym nominal değeri l-T!'dir.

hraç edil4iş ve
tamame miş pay
sayısı ile tam

Şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve Türk Ticaret Kanunu huktimleri doğrultusunda

aşağıdaki haklar tanınmıştır.
Kardan Pay Alma Hakkı, Ortaklıktan Ayrılma
Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı,
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı, Bedelsiz Pay

Edinme Hakkı, Yeni Pay Alma Hakkı, Genel

Kurula Davet ve Katılma Hakkı, Oy Hakkı, Bilgi
Alma ve İnceleme Hakkı,. İptal Davası Açma
Hakkı, Azınlık Hakları, Ozel Denetim Isteme

Hakkı, Dönüştürme Hakkı.

piyasa racının

tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama

bulunmamaktadır.

lllta arz eOilecek payların devri ve serbestçeSermaye piyasası aracınrn
devir ve tedavülünü
krsıtlayıcı hususlar
hakkında bilgi



Halka arz sonrasında paylarrn Borsa Istanbul' da

işlem görmesi için 2910612020 tarihinde Borsa
İstanbul' a başvuru yapılmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş.' nin öngördüğü şartları halka
arzdarı sonra sağlaması koşuluyla Şirket paylarının
AnaPazar'da işlem

Halka arz edilen §ermaye
piyasası araçlarrnrn
borsada işlem görmesi için
başvuru yapılıp yapılmadığı
veya yapılıp yapılmayacağı
hususu ile işlem görülecek

hraççı'nın Esas Sözleşmesi'nin "Karln Tespiti ve
Dağıtımı" başlıklı 16'ıncı
dağıtımı özet esasları aşağıdaki
"Şirketin faaliyet dönemi tespit edilen
gelirlerden, şirketçe öÇ..çnmesi

zorunlu olan mi
vergiler düşüldükten sorıi'ü i
bilançoda görül§p dönem
zararlarının d şinden

a) %5'i se

Birinci Kar Payı:

ın ilavesi ile bu

Kar dağıtım politikası
haklunda bilgi

içinde yapılan bağış
meblağ üzerinden,

çerçevesinde Türk
Piyasası Mevzuatına

.yı ayrılır.
yapıldıktan soffa, Genel

yönetim kurulu üyelerine,
pay sahibi dışındaki kişilere

karar verme hakkına sahiptir.

karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
lirtilen meblağlar düştükten soma kalan kısmı,

Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar
payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu'nun 52|'inci maddesi uyannca kendi
isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısrmdan, sermayenin o/o5'i oranında kar payı
düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 5l9'uncu maddesinin
2'nci fıkrasr uyarrnca genel kanuni yedek akçeye
eklenir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tiimüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak

uygun o
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raççıya, faaliyetlerine ve
içinde bulunduğu sektöre
ilişkin önemli risk faktörleri
haklanda bilgi

Ihraççr'nrn müşteri dağılımında yoğunlaşma
riski:

Yurt içinde, kurumsal ve bireysel firma bazında
yapılan yatırımların açığa çıkardığı talepler
oluşturulan bayilik sistemi üzerinden p\yasaya arz
edilen ürünler ile karşılanmakta olup, özellikle
perakendecilik sektöründeki ulusal zincirlerin yıl
bazında planlamış olduğu yatı$sdlarda yapacağı
alımlar için açtığı ve direkt firmanın

cirosundakatılımını gerektiren ifufleler,
yoğunlaşmaya sebep ol

Perakendecilik 
^ 

piy
merkezlerde
yaratacağı

nl arattığı

verememesi ve
ceVap

dolaylı
olarak kendinde unda,
ihraççının yurt

lmesine yol
iğ

açab
gı payın

umuz coğrafyadaki
Y,riz|e birlikte

yurtiçi yatrımların
olasılığı yüksek olup,

çmın yurt içi cirosunun da
etkilenmesi kaçınılmazdır.

ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa
nispi yoğunluğu, durma noktasına

olan Avrupa Birliği üyelik sürecine ilave
gerilim üstüne inşa edilmeye çalışılan

hariciye politikalarımızın, Avrupa ülkeleri ile olan
ticari ilişkileri de olumsuz etkilemesi durumunda,
ihraççının Avrupa ülkelerine ihracatını da
olumsuz olarak etkilemesine yol açabilir.

Şirket'in nitelikli uzman personelini çeşitli
sebeplerle muhafaza edememesi ve/veya ihtiyaç
duyduğu nitelik|i uzman personeli zamanında
temin edememesi:

Kritik görevdeki personeller ücret politikaları ve
diğer teşviklerle desteklenmesine karşın, nitelikli
mesleki beceriye sahip teknik personel ihtiyacının
her geçen gün artmakta olması, personel
sirkülasyonuna yol açabilir. IJzman nitelikli
personellerin şu veya bu neden ile işten ayrılması
durumunda nin doldurulması için belli bir

ili
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Fiili olarak direkt işçilik ile üretim aşamasındaaktif rol üstlenen personel çıkışlarınınyoğunlaşması durumunda da, şirketin faaliyetlerİ
kısa süreli olsa da olumsuz ytlnde etkilenebilir.

Yaşanacak personel sirkülasyonları, işten çıkışlar,yöneticilerin fiilen tüm süreçlere hAkim

zamana gereksinim olabili r.

olmalarından dolayı, ihraççıyı <lnemli derecede
olumsuz_ etkilemeyecek olmas karşın, çıkanpersonellerin yerine yeni person rin kısa sürede
ikame edilmesinin zorçnlu ol ı durumunda
personel maliyetlerinin lm vol acahilir.
Bu durum, operasyonel ve
karlılığın azalmasına yol

Yürütülmekte olan mevcut işlerde yenilenen
ihalelerin tekrar kazanrlamaması ve ihale

Faaliyetlerin sürdürülebilirliğine ilişkin
riskler:

taleplerdekı değişimleri takip edememesi,
değişimlere teknik olarak ."uİp verememesi,
teknolojik olarak kendini yenileyip üretim
verimliliği ve karlılığı için gereklİ yatırımları
yapmaması rekabetçiliğinin zayıflamasına yol
açabilir. Bu durum, ihraççının pazardan aljığı
paym küçülmesine ve karlılığının dtlşmesine yJl
açabilir.

sürecine ilişkin riskler:

İhraççının, bulunduğu sektörde yıllara dayalı
birikimi, yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği
projeler ve iş bitirmeler, esnek ve üretimdeki
dinamik yapısı katıldığı ihalelerde, ihraççıya ciddi
avantaj lar sağlamaktadır.

Discount (indirimli)
yatırım ve mağaza
sürekliliği nedeni ile,

her yıl bu firmalar tarafindan tüm yılı kapsayan
ihaleler yapılmaktadır. İhraççı firma bu
ihalelerden direk veya bayileri aracılığı satış geliri
elde etmektedir. İhr4ççllrTnanın veya bayilerinin
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1 'l l l .Du tnalelerı kazanamaması durumunda, ihraççı
firmanın yurt içi cirosunu olumsuz olarak
etkileme olasılığı bulunmaktadır.

değerlendirmelerin son
taahhüdünü yerine

ihraççının
irememesine,

öngörülemeyen maliyetler ile laşmasrna,
hukuki ve/veya fi l soru yaşamaslna
sebep olabilir.

Tahsilat ve hak
yapılamamasrnrn Şirket'in
finansal duru lmesi:

küresel ve ulusal açacağı
ödeme güçlükleri firmaların

likle iflas ilanlarının
olumsuz ileri nedeni ile tahsilatta

ya olumsuzlu ihraççının finansal
v/A-- l l

o.du olum ileyerek karlılığının
düşmesi

mış firmaların, ticari
i olumsuzluklar yaşanması,

cari faaliyetlerine geçici olarak ara
rmaları veya firmaların

ya da ihraççıdan kaynaklanmayan
ici nedenler ile sözleşmeler iptal edilebilir.

lerde belirtilen şartların tam olarak
yerine getirilememesi nedeniyle sözleşme
bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. İşin ve iş
bedelinin tam olarak belirtilemediği
sözleşmelerde, müşteriler ile olası bir anlaşmazlık
durumunda iş bedelinin tam olarak tahsil
edilemeyebilir. Bu ve benzeri durumlar, ihraççının
kArlılık ve finansal durumunu olumsuz
etkileyebilir.

Şirket'in nakit yaratma kabiliyeti ve işletme
sermayesi yetersizliği:

2018 yılında yaşanan kriz nedeni ile piyasalarda
oluşan güvensizlik ve belirsizlik, yatırımların
düşmesine neden olarak iç piyasada ciddi talep
daralmasına ve hammadde alımlarında da ödeme
vadelerinin önemli oranda kısaltmasına. hatta
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alımların önemli bir kısmında ödemelerin nakite
dönmesine yol açmıştır.
İhraççı, ticari faaliyetlerinde küçülme yaşamamak
için, hammadde tedarik vadelerinin kısalmasına
rağmen satış vadelerini uzatarak piyasaya ürün arz
etmiştir. Nakit dengesinin aleyhine olan bu satış
politikasının yanı sıra içinde bulunulan sürecin
sonucu olarak tahsilatlarda problemlerin
yaşanması, nakit dengesindeki o uğu daha

olmuş veda büyüterek finansal sıkışıklı
ihraççı, kredi kullanmak mıştır.
İhraççının, kıiz döneı4inde, it dengesinin
aleyhine satış politikal problemleri
nedeni ile kredi kull

döneminde
sağlamıştır.

irebi

ihraççının, fi
olmak ile birlikte, (Ve

|<izdaha derin ulusal bir
sında, karşı l sıkışıklığı aşmak

koşullarda kaynak bulamaması
durumu olumsuz

il ve buda ığının düşmesine yol
açabilir.

faaliyetleri nedeniyle

özellikle yurtiçi satışlarında elde ettiği
i önemli etkenler; küresel ölçekte

i gelişmeleri takip ederek, piyasada
taleplere bağlı olarak, ürün yelpazesinde

oluşturduğu çeşitlilik ile birlikte, üretimdeki esnek
ve dinamik yapısı ile hızla arzl
gerçekl eştirebilmesidir.
İhraççının, sektördeki gelişmeleri takip
edememesi, gelişmelere bağlı olarak gerekli yeni
yatırımları yapamaması, esnek ve dinamik üretim
yapısını koruyamayarak piyasada oluşan yeni
taleplere cevap verememesi, rakiplerinin yapacağı
yatırımlar ile kendilerini geliştirme ve
yenilemelerinin gerisinde kalması, ihraççının
rekabet gücüniin azalmasına, pdzır payırun
ktiçülmesine ve karlılığının düşmesine yol
açabilir.
Ekonomik durgunluk ve l<riz dönemlerinde,
taleplerini karşılamak üzere ürün ve hizmet
kalitesinden ödün veren yatırımcıların, üretim
maliyetleri

riskler:

üreticilere vöneltmesi
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rakiplerinin agresif ny@
başııırması, ihraççını n pazar payının küçülmesine
ve karlılığının düsmesine vol acahilir

D.3

ı

Sermaye piyasası aracına
ilişkin önemli risk faktörleri
haklunda bilgi

menfaatleri çatışab
tamamlanmas iben

olmayabilir ve yatırımcıların
yapma kabiliyetlerini olumsu
- Ana pa1, sahiplerinin m
arzda yatırım yapan

tir. A grubu pay sahibi

arasında ileride
çatışmaları Şirket'in

değerini olumsuz

pay|ara sahip offi
Esas Sözleşmesil
aday gösterme
imtiyazı nedeni

imiyeti devam

ç1

'"etkileyeb

-ihraccı,

çelişmesi
ık hisse

pay

nav sahinleri terafinden ileride
pay satışları pay fıyatı üzerinde
etkiye §ebep olabilir. Mevzuatta
süre sonunda, Şirketin velveya

ı rzqnqh,İlpncöi nq\/ cafrclarr ,ro/rrorro

Şirket' in alacağı likiditeyi artrrıcr #".İ;. 
";;;

fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.
-Fiyat Tespit Raporuna İllşl«ln Riskler: İhraççı'
nın halka arz edeceği paylara ilişkin yapılan Şirket
Fiyat Tespit Raporu çalışmasında "Piyasa
Çarpanları" ile "İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA)"
yöntemleri kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları
yöntemi ile yapılan hesaplamalarda baz alınan
şirketler arasında finansal büyüklük ve faaliyet
konusu açısından İhraççı ile farklılık gösterenler
de bulunmaktadır. NA analizi ise doğası gereği
varsayımlar içermektedir. Şirket'in planlanan
yatırımlarının ve satışlarının gerçekleşmemesi
durumunda, halka arz fiyat tespit raporundaki
varsayımların gerçekleşmeme riski oluşabilir. Bu
durumda Şirket'in finansal performansı
beklentilerin altında kalabilir. Fiyat tespit
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raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya
gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatının halka arz
sonrasrnda seyrini etkileyebilir.

E-HALKA ARZ

yatırımcılardan
edilecek tahmini maliyetler
hak|«rnda bilgi

Halka arza ilişkin
ihraççının/halka arz edenin
elde edeceği net gelir ile
katlanacağı tahmini toplam
maliyet ve talepte bulunan

Şirket, serTnaye artırımı yoluyla halka arzdan
43.755.366.-TL, paylarını ortak satışı yoluyla
halka arz eden ortaklar ise 35.0O4.293.-TL brüt
gelir elde edecektir. Tahmini i maliyetleri
aşağıdaki gibidir: Bu mali
Şirketin 4I.I84.743.-TL net

spk kurul ucreti

siST Ücreti

MKK Kayıt Ucreti

Aracılık Komisyonu +

BSMV

Pay Başına Maliyet

Talepte bulunan yatırımcılar başvurduklarr aracı
kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet
ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi
olacaktır.

Halka a gerekçesi,
halka arz - gelirlerinin
kullanım yerleri ve elde
edilecek tahmini net gelir
hakl«ında bilgi

hraççı'nın 7.500.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak

gelir elde etmesi beklenmektedir, Sermaye artırımı
şeklinde gerçekleştirilecek halka arzdan
sağlanması beklenen gelirin aşağıdaki şekilde
kullanılması planlanmaktadır.

1. Kredilerin Geri ödenmesi: Halka arzdan e|de
edilecek fon gelirlerinin bir kısmı; mevcut
ödemeleri devam eden, Şirket karlılığını aza|tarı,
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faaliyetler üre.in
ödemelerinde kullanılacaktır. Şirketin fon
kaynakları arasında krediler önemli derece yer
tutmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edilecek
fonun Yo35'i ile Kısa Vadeli Banka Kredileri ve
uzun vadeli Banka kredilerinin I(ısa vadeli
Kısımlarını kapatmayı planlamaktadır. Bu şekilde
nispeten yüksek faizli krediler kapatılması
suretiyle faiz yükü aza|tı|arak
güçlendirilmesi karlıhğın

rekabete açık ol
büyümenin sağlanması

çalışmalarının
çalışmalar için
çalışmalarının

elde edilecek

ili AR-GE

ilev-"AR-GE

duyulnraktadır. Halka
lirin yaklaşık %30'u

çalışmaları için veri
mevcut üretim sistemi

ilmesi için kullanılması

,yesi İhtiyacının Karşrlanmasr:
açısından önemli bir faktör, daha

u ve maliyetli projelere girebilme
imkanıdır. Bu ise yatırım döngülerinin daha uzun

yayılmasına ve karşılığında projelerinin
daha uzun süreli ve karlı olmalarına olanak
sağlamaktadır. Bütün bu faaliyetler özellikle
nitelikli iş gücü gereksinimi ve bundan dolayı da
yeni, bir işletme sermaye ihtiyacının doğmasına
neden olacaktır. Şirketin marka bilinirliği yoluyla
pazar paymı artırma ve maliyet azaltma yönündeki
planları, yurtiçi ve yurtdışından uzun tedarik
stiresi gerektiren stokların seviyesinin
yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca cironun
artışı da ticari alacakları artıracaktır. B<lylelikle
hem artan stoklar hem de artan ticari alacaklar
işletme sermayesi ihtiyacını yükseltecektir. Bu
nedenle halka arzdan elde edilecek net gelirin
yaklaşık Yo35'i kadarının, işletme sermayesi
ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.
Halka arz edilen payların nominal de
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artırılması
hedeflenmektedir.
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E.3 Halka arza ilişkin bilsiler



ve koşulları 4.500.000 TL olup, haLka arz
selTnayeye (l0.000.000 TL)
olacaktır.

çıkarılmış
ise %45

Halka arz edilecek olan payların Borsa'da Satış -
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile
2 iş gunü süreyle halka arz edilmesi
planlanmaktadır. Talep toplamanın ikinci günü
sonunda satış yapılıp,
suretiyle halka arz sona
yılı Temmuz ayı
planlanmakta olup, bu
tarihleri, Tasarruf sahi
ile kAp' ta ilan edilecekt

'da SatıfE

azında kayden izlenecek
yapılmayacaktır.

eştiği gilnü takip
Po!

yetkili yatırım kuruluşlarının listesiyapma},a
piqr, : rğt \www.uUIŞ4l§talloul.gom,

nde, BİST' in aylık bültenlerinde, TSPB
(www.tspb.org.tr) ve SPK'nın (www.spk.gov.tr)
internet sitesinde yer almaktadır.

E.4 enfa
olmak
ilişkin i lerin önemli
menfaatleri

Ça atl dahil
h arz^

Payları halka arz yoluyla satışından; Şirket,
sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık
eden Tera yatırım halka arza aracı]rık komisvon
geliri elde edecektir.

Halka arzıntarafları arasında herhangi bir menfaat
çatışması bulunmamaktadır. Aracı kurumun, halka
arz aracılık satış ve danışmanlık komisyonu
dışında, halka arz başarısına bağlanmış bir
ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Tera Yatırım
ve IBS Soğutma'nın o/o5 ve daha fazlasına sahip
pay sahipleriyle arasında "Halka Arza Aracılık
Sözleşmesi" ve "Fiyat İstikrarı Sözleşmesi"
dışında herhangi bir anlaşma yoktur. Tera Yatırım
ve IBS Soğutma arasında herhansi bir sermaye
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Sermaye piyasasr aracınt
halka arz eden
kişinin/ihraççmtn
ismi/unvanı

kim tarafindan ve ne kadar
süre ile taahhüt verildiği
hususlarını içerecek şekilde
dolaşımdaki pay miktarınrn
artrrılmamasına ilişkin
verilen taahhütler haklunda
bilgi

IBS Soğutma, 2.500.000 TL nominal değerli B
grubu hamiline payları sermaye artışı suretiyle
halka arz edecektir. Bununla birlikte Şirket
mevcut ortaklarından Ali Saim TEKİN'in sahibi
olduğu 3.900.000.-TL nominal değerli B grubu
hamiline yazı|ı paylardan l. 1 55.556.-TL nominal
değerli payı, Erkan gİRİNCİ'nin sahibi olduğu
2.550.000.-TL nominal değerli
yazı|ı paylardan 755.556.-TL fominal değerli
payı, Veysel Tevfik ÇAVUŞ U'nun sahibi
olduğu l50.000.-TL ngpinal erli B grubu
hamiline yazıllı payla 44. .-TL nominal

hamiline y
rll
TL

değerli payı,

yoluyla halka arz

, IBS paylarının halka arzına
ıI§
me

izahnamenin andığı tarih itibarıyla
uğu payları, ortaklık

başlamasından
ka arz fiyatının altındaki

nı ve bu payların
altında borsada satılması

şekilde herhangi bir işleme
larını, ortaklık paylarının borsada

ye başlamasından itibaren bir yıl
konusu payların kısmen veya tamamen

tebliğ hükmüne uygun olarak satılması veya
redilmesi durumunda kurulun özel durumların

kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını
borsa dışında satacakları payları alanların da bu
sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt

değerli payı, Salih T

Halka arzd''A<ıynaklanın
sulanma etkisinin miktarı
ve yüzdesi

Yeni pay alma hakl«
kullanımınrn söz konusu
olmasr durumunda, mevcut
hissedarların halka arzdan
pay almamaları
durumunda sulanma
etkisinin miktarı ve yüzdesi

Halka arz, serTnaye artırrmr ve ortak satışı şeklinde
gerçekleştirilecektir. Mevcut hissedarların halka
arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
halklarını kullanmamaları durumunda) sulanma
etkisinin tutarı ve yüzdesi;

Ozkaynaklar (Defter Değeri) l8.02l .84l

Pay Başına Defter Değeri

Halka Arz Fiyatı
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Tahmini Halka Arz Maliyeti
M;;;;ibirki,.için

§ulc,ı!ryğlbi(Zg)
Yeni Ortaklar İçin Sulanma

l l*58l0
Yeni Ortaklar İçin Sulanma

Özkaynaklar (Defter

Odenmiş Sermaye

2.569.412
Mevcut Ortaklar İçin

Yeni Ortaklar İçin Sulanma

Yeni Ortaklar lçin Sulanma

,uruluşlar, yatırımcılardan, hesap açma
ücreti, serTnaye piyasası aracınm MKK'ya virman

i, yatrrmcmm başka arac:ı kuruluştaki
hesabına virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi
ve diğer ücretler talep edebilirler.

BAĞ
;,;

3. BAĞ LER
3.1. İza finansal
kuruluşlarının ticaret unvanlarr
kuruluşları ile birlikte):
Şirket'in 31.|2.2017, 37.|2.2018,
Denetimden geçmiş) ilişkin finansal
tabloda verilmektedir.

tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim
ı ile adresleri (üye oldukları profe§yonel meslek

3I.12.20|9 yılları ve 31.03.2020 dönemine (Bağımsız
tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki
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hakkında bilgi

Bağımsız Denetime İlişl<ln nllgl

Finansal
Tablo Tarihi I(onsolide/solo Bağımsız Denetim

Kurulusu
Bağımsız Denetim

Görüsü*



3|.|2.201.7

31.12.2018

3|.|2.20l.9

konsolide
UBD Uluslararası Bağımsız

Denetim A.Ş.
Olumlu

3I.03.2020 konsolide
Edit Bağımsız Denetim

Hizmetleri A.Ş.
Olumlu

Ercüment
. DumankayaMustafa ozan

Mısırlroğlu
UBD Uluslararası

Bağımsız Denetim A.Ş

3|.|2.20|7

3|.|2.20|8

3|.|2.20|9

Edit Bağımsrz Denetim
Hizmetleri A.Ş.

Sorumlu denetçi Mustafa Ozan MISI
kuruluşları; İstanbul Serbest Muhasebeci

Sorumlu denetçi Veysel ONAU
Serbest Muhasebeci Mali Müşa

3.2. Bağımsız denetim ku
görevden çekilmesi ya da deği nb

kuruluşları; İstanbul

görevden alınmasr,

alrnan ücret teklifinBağımsız Denetim
yüksekliğidir.

nin değiştirilmesinin ilgili dönem için

4.

IBS

durum tab

FİNAN
utma Hava rma Taahhüt Sanayi

2020,3| 2017,31 Aralık
özel bağımsız denetimden
2019 tarih|i özet finansal

ve Ticaret A.Ş.
20l8, 31 Aralık
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OĞLU'nun ü
i Müşavirler Odası

Dönen varlıklar
-Nakit ve nakit benzerleri

24.3l4.722

11.137.555 |2.705.716|2.947.823

4.604.101-Maddi Duran Varlıklar

14.163.83110.021.358
-Maddi Olmayan Duran

Varhklar

Döncmi Ticaret Unvanr Sorumlu Denetçi Adresi

irlİstanbu]

nel

profesyonel

Özel Bağımsrz Denetimden Geçmiş
3l.|2.20|7 31.12.2018 3|.12.20|9 31.03.2020



-Yatırım Amaçh
Gavrimenkuller
Aktif Toplamı 56.784.559 50.319.864 67.507.295 83.816.965

kısa vadeli yükümlülükler
-Finansal Borçlar 8.795.609 15.097.322 13.614.329 17.561.700
-Ticari Borçlar 23.898.555 r9.236.381 18.433.233 23.496.56l

uzun vadeli yükümlülükler
-Finansal Borçlar 7.547.339 5.044.123 8.919. 6.622.86l

ozkaynaklar 4.450.838 7.76t^.317 l7.852.577

Brüt Kar/Zarır 8.808.58l 13.106.682

Faaliyet kırılzararı 5.234.309 4.051.029 2.260.137
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem karılzararı 2.030.737 .64

=.qF

k 1.017.003
Pay Başın a KazançlKayıp 0,27 ,29 0.01

in1
. ve faaliyet
ve 23 no'lu

5.1. İhraççrya ve faaliyetlerin
5.1.1. İhraççı'nın müşteri dağılımında yoğunlaşma riski:

Yurt içinde, kurumsal ve bireysel firma bazındaffirl* yatırımların açığa çıkardığı talepler
oluşturulan bayilik sistemi üzerinden piyasaya arz edilen ürünler ile karşılanmakta olup,
özellikle perakendecilik sektöründeki ulusal zincirlerin yll bazında planlamış olduğu
yatırımlarda yapacağı alımlar için açtığı ve direkt imalatçı firmanın katılımını gerektiren
ihaleler, fırma cirosunda yoğunlaşmaya sebep olmaktadır.

Perakendecilik piyasasındaki taleplerin belli merkezlerde yoğunlaşmasrnrn yaraffığı ve
yaratacağı rekabetçiliğe, ihraççınm cevap verememesi ve bu merkezleri direkt veya dolaylı
olarak kendinde çoğaltamaması durumunda, ihraççının yurt içi piyasadan aldığı payın
küçülmesine yol açabilir.

Diğer yandan içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gerilim ve belirsizliklerin, küresel krizle
birlikte büyümesi durumunda, yurtiçi yatırrmlarrn olumsuz yönde etkilenme olasılığı yüksek
olup, bu durumda ihraççının yurt içi cirosunun da olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmazdır.

İhraççının, ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin nispi yoğunluğu, durma

noktasına gelmiş olan Avrupa Birliği üyelik sürecine ilave olarak, gerilim üstüne inşa edilmeye

çalışılan hariciye politikalarımızın, Avrupa ülkeleri ile olan ticari ilişkileri de olumsuz
etkilemesi durumunda, ihraççının Avrupa ülkelerine ihracatını da olumsuz olarak etkilemesine

yol açabilir.

5.|.2. Şirket'in nitelikli uzman personelini çeşitli sebeplerle muhafaza edememesi ve/veya
ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında temin edememesi:
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Kritik görevdeki personeller ücret politikaları ve diğer teŞviklerle desteklenmesine karŞrn'

nitelikli mesleki beceriye sahip teknik personel ihtiyacının her geçen gün artmakta olması,

yol açabilir. Uzman nitelikli personell

inin doldurulması için belli bir zamana

ik ile üretim aşamasında aktif rol

yoğunlaşması durumunda da, şirketin faaliyetleri kısa sü

etkilenebilir' 
.r ^.:_'.iiı-..,^-ıo., ;, icilerin f,ıilen tüm süreçlere h6kim

Yaşanacak personel sirkülasyonları, işten çıkışlar, yönet,

olmalarından dolayr, ihraççıyı önemli derecede olumsuz etkilemeyecek olmasına karşrn' Çıkan

personellerin yerine sürede ikame olması

durumunda personel sine yol açabil rasyonel

giderlerin artmasına v aÇabilir,

5. 1.3. Faaliyetlerin sürdürülebilirliğine ilişki

İhraççının, bayi ve müşterileri ile düzenledik

üretememesi, düzenledikleri sözleşmelerin ge

duruma düşebilir. Piyasadaki gelişmeleri,

değişimlere teknik olarak
verimliliği ve karlılığı için
açabilir. Bu durum, ihraççın
açabilir.

5.1.4. yürütülmekte olan mevcut işlerde yenilenen ihalelerin tekrar kazanrlamamasr ve

ihale sürecine ilişkin riskler:

ihraççının, bulunduğu sektörde yıllara dayalı birikimi, yurtiçinde ve dıŞında gerÇekleŞtirdiği

p.oi"i". ve iş bitirıieler, esnek ve üretimdeki dinamik yapısı katıldığı ihalelerde, ihraÇÇıYa

ciddi avantaj lar sağlamaktadır.

İhraççının, teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapması, işe ait gider ve maliYetleri

vurlii hesaplaması, ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü Yerine getiremeYeceği

maddeleri ğ.ırd"n'kaçırması, vb. mütelif hatalı değerlendirmelerin sonucunda, ihraÇÇının

taahhüdünİ yerine getirememesine, öngörülemeyen maliyetler ile karŞılaŞmaslna, hukuki

ve/veya finansal sorunlar yaşamasma sebep olabilir,

5.1.5. Tahsilat ve hak edişlerin zamanrnda yapılamamasının Şirket'in karlrlrğrnı ve

finansal durumunu olumsuz etkileyebilmesi:
Küresel ve ulusal ekonomik krizlerin yol açacağı ödeme güçlükleri ve ötelemeler, firmaların

özellikle konkordato, iflas ilanlarının ödemelerdeki olumsuz etkileri nedeni ile tahsilatta

yaşanacak olumsuzluklar, ihraççının finansal durumunu da olumsuz etkileYerek karlılığının

düşmesine yol açabilir.
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sözleşme yapılmış firmaların, ticari faaliyetlerindeki olumsuzluklar yaşanmasl, firmaların

ticari faaliyetlerine geçici olarak u.u r.r..1eri-dondurmaları veya firmaların kapanması ya da

ihraççıdan kaynaklinmayan harici nedenler ile sözleŞmeler iPtal edilebilir. SözleŞmelerde

belirtilen şartların tam olarak yerine getirilememesi nedeniYle sözleŞme bedelleri üzerinden

kesinti yapılabilir. işin ve iş bedelinin 
-tam 

olarak belirtilemediği sözleŞmelerde' müŞteriler ile

olası bir anlaşmazlık drr.r-rnda iş bedelinin tam olarak tahsil edilemeYebilir. Bu ve benzeri

durumlar, ihraççının körlılık ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir,

5.1.6. Şirket,in nakit yaratma kabiliyeti ve işletme sermayesi yetersi_liği:

20l8 yılındu yuşurrun kriz nedeni ile piyasalarda oluşan_ güvensizlik ve belirsizlik, yatırrmlarrn

düşmesine neden oıu.uı. iç piyasadu .iaai talep daral-u"nu ve hammadde alımlarında da

ödeme vadelerinin önemli oranda kısaltmasına, hatta alımların önemli bir kısmında ödemelerin

nakite dönmesine yol açmıştır.

ıhraççı, ticari faaliyetlerinde küçülme yaşamamak için, hammadde tedarik vadelerinin

kısalmasrnu ,ug.".r'satış vadelerini uzataruk piyu.uya ürün arz etmiŞtir. Nakit dengesinin

aleyhine olan bu satış politikasınm yanl sıra içinde bulunulan sürecin sonucu olarak

tahsilatlarda problemlerin yaşanması, nakit dengesindeki olumsuzluğu daha da büYi'iterek

finansal sıkışıklıga neden olmuş ve ihraççı, kredi kullanmak zorunda kalmıştır,

ihraççının, kriz döneminde, nakit dengesinin aleyhine satış politikaları ve tahsilat Problemleri

nedeni ile l«edi kullanmasına karş-rn, ticari faaliyetlerinde küÇülme YaŞamamasl, kriz

döneminde de karlılığını devam effirebilmesini sağlamıştır.

ihraççının, finansal yapısında ciddi toparlanma olmak ile birlikte, Çok kısa sürede daha büYük

ve daha derin ulusal've kureseı yeni bİr kriz karşısında, karşılaşacağı finansal sıkıŞıklığı aŞmak

için uygun koşullarda yabancİ kaynak bulamaması durumunda, finansal durumu olumsuz

"ttiı.n.ulıir 
ve bu da karlılığının düşmesine yol açabilir.

5.1.7. Olası maliyet artışlarrnın Şirket'in karlılığını olumsuz etkİlemesi:

İtruççr, sahip olduğu tıreİim hacmi itibarı ile ithal ettiği ürünlerde önemli alım avantajlarına

sahip olmak ile birlitte, yuıtiçinde tedarik ettiği hizmet ve ürünlerde ciddi fiYat artıŞlannın

yaşanması ve Ti.irk Lirasının aşırı değerlenmesi durumunda, özellikle yurtdıŞı satıŞ cirosu

olumsuz etkilenebilir, karlılığr düşebilir.

5.1.8. Rakiplerin sektörel faaliyetleri nedenİyle oluşabilecek rİskler:

ihraççının, ö)elikle yurtiçi satışİarında elde ettiği pazar payındaki önemli etkenler; küresel

olçeiie sektöründeki gelişmeleri takip ederek, piyasada oluşan taleplere bağlı olarak, ürün

y"ip-e.irde oluşturdğu çeşitlilik ile 6irtkte, üretimdeki esnek ve dinamik yaplsl i|ehız|aarzı
gerçekl eştirebilmesidir.

ihraççının, sektördeki gelişmeleri takip edememesi, gelişmelere bağlı olarak gerekli Yeni

yatırımları yapamamasıJsnek ve dinamik üretim yapısıru koruyamayarak piyasada oluŞan Yeni

taleplere cevap verememesi, rakiplerinin yapacağı yatırımlar ile kendilerini geliŞtirme ve

yenİlemelerinin gerisinde kalması, ihraççının rekabet gücünün azalmasına, Püü PaYlrun

Lüçtllmesine ve karlılığının düşmesine yol açabilir,

Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde, taleplerini karşılamak üzere iirün ve hizmet

kalitesinden ödün veren yatrrrmcrlarrn, üretim maliyetleri küÇük üreticilere Yöneltmesi,

rakiplerinin agresif fiyat pöıitikalarına başvurması, ihraççının pazar paylnm küçülmesine ve

karlılığının düşmesine yol açabilir.
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melere istinaden yapmış olduğu yatırım ve

ihraççının finansal sorunlar ile karşılaşma

olasılığı bulunmaktadır.

5.1.10. Siber bir saldırıya maruz kalabilme riski:
saklama

İlrruççr, almış olaugu Onİemlere karşı1,_ siber bir ;aldırıy.a *uy, 
"ll ne

ıler
kadar

i"Ğl,].]:rı"r,'ii" iiıitte verilerin saklanmasına yönelik politi
ı veri
her ı

g"liş-.y. başlamış olsa da, bu}ut. Şknol9jile1l l,,İ111,,, ::l1i;;;ryorr, ı.oıuyıaştırmasr nedeniyle yoğun olarak tercih

önlemlerin alınmasİna rağmen, verilerin art niyetli k
Müşterilerden elde edilen ve korunmasr gereken ve

korunamaması veya olası siber saldırılara karşı güvenlik

karşılık müşterileiin yasal süreç başlatmaları halinde, i

on

düzeyde
ve buna

payı

lle mraççının aıeyhine
uçlanması durumunda, ihraççı
ödeme yilkümlülüğü ile karşı

etkilenmesi durumunda, ihraççının

aras1

kaybı yaşama olasılığı olabilir.

5.1.11. Şirket aleyhine açılabilecek çeşitli hu
İhraççının, muhtelif neden
ürettiği ürtinlerde ortaya çıkabi
çıkarılan personeller tarafi
davaların açılması ve açılan
tazminat ödemek durumunda
karşıya kalmasının, j ının fi
karlılığına olumsuz arı olabilir.

mesi,
Veya

5.1.|2.

Ihraççı,

teknolojik yatırımlar yapmayı planlamaktadır. piyasadaki

ların yapılacak yatırımlarda planlanan verimliliği ve

buna bağlı durumunda yapılan yatırımların rantabl olmama

5.1.13. İhraççr'nın uymasr gereken yasal mevzuat ve

srnırlamalar bulunmaktadır:
bu çerçevede uymasr gereken

ıhraççının tabi olduğu özel bir mevzuat yoktur. vergi mevzuatında ve genel kanunlarda

yuprİu.ut değişikliklerde, ihraççıyı olumsuz etkileyebilecek unsurlar olabilir.

5.1.14. Yöneticilerin katma değerine bağımlılık:

şirket,in faaliyetlerinde, yöneticilerin, şirket politikalarının belirlenmesinde ve karar alma

stıreçlerinde belirleyici olmalarmm yanı slra, yeni müşterilerin bulunmasından, mevcut

mtışİerilerle olan ilİşkilerin sürdürülmesi de dahil olmak üzere önemli katkı sağlamaları,

şirketin yöneticilere bağımlılığını artırmaktadır,

ğı batarya yatrrrmrnı büyüterek piyasaya da arz

kapsamlı test odası inşa etmeyi ve üretim
ihtiy

i gelişti
rmak i

ilecek
karlılığ
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Herhangi bir sebeple bu kişilerin ayrılması veya görevlerini bırakması sonucunda yerlerine
yeni yöneticilerin bulunamaması durumunda Şirket'in faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir.

5.1.15. İhraççı karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir:

İhraççının karlılığının sürdürülebilirliği, ulusal ve küresel ölçekte yapılan ve yapılacak olan
yatırımlara, uluslararası ilişkilerde belirleyiciliği olan hariciye politikalarında siyasi iktidarın
tutum ve yaklaşımı başta olmak üzere birçok parametreye bağlı bul ır. Ekonomik
krizin derinleşmesine bağlı olarak yatırımların yavaşlamasının, dönemsel olsa piyasada yol
açacağı talep daralması ve aşırı fiyat düşüşlerinin yaşanması ihraççının ılığını olumsuz
etkileme olasılığı nedeni ile, ihraççının karlılığın sürekliliği kon i bir garanti
vermesi mümkün gözükmemektedir.

5.1.16. Şirketin yurtdışı yapılanmaları ile ilgili riskler;

Şirket, yurt dışı satışlarını direkt satış ve bayilik satışları dışı direkt
satışlar o^ |0, bayilik üzerinden satışlar oh 90 civarındadır. hariç
yurt dışı bayilik sözleşmeleri bulunmayıp, geçmiş deneyim] lılığı
ile yurt dışı satışlar devam ettirilmektedir. Yapılmış olan ilişkiler
devam ettirilmektedir.

5.1.17. İhraççı'nın yönetim hff

Aa pay hem de pay çoğunluğu
iki kişinin pay oranı toplamı

Yo96'dır, pay olanl
yönetim kurulu üye
sözleşmesine göre

Mevcut durum
nedeniyle Ali

Şirket'in
sahibinin

A
K

itibariyle, i
Saim TEKN

ileyecektir. A grubu payların
urul iyallıarı bulunmaktadır. Şirket'in esas

az 5, enfaz|a oluşur.

toplantılarında her bir A grubu paylacak
), her b l (bir) oy hakkı vardır.

çerçevesinde yönetim kuruluna adayişbu
nda
ustır.

imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara iseoy
gösterme ve Genel
özel bir hak veya

imti

A grubu pay
durumunda, ana

nin çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi
i kararlar azınlık pay sahiplerinin aleyhine olabilir. Ihraççı

bünyesinde sektörde iş ,yimine sahip üst düzey yöneticiler bulunmakta olsa bile yönetimde
etkin gerçek kişi ortakların yaşayabileceği sağlık ve benzeri sorunlar, ihraççının faaliyetlerini
olumsuz yönde etkileme olasılığı bulunmaktadır.

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

5.2.1. Sektörde rakiplerin artmasryla p^zar payrnrn aza|ma riski:

Sektörde kurulacak küçük ölçekli firmaların vergi mevzuat uygulamalarını şu veya bu
yöntemler ile aşarak maliyetlerini aşağı çekerek piyasada haksız rekabetin oluşması ve artması,
yurt dışından büyük oyuncuların sektörde faaliyet gösteren rakip firmalar ile oluşturacakları
ortak yatırımlar, rekabet ortamının artmasına ve İhraççınln pazar paymın azalmasına sebep
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olabilir. ihıaççının, yoğun rekabet ortamında iş yapabilirliği düŞebilir ve bu durum ihraÇÇının

faaliyetlerini ve fınansal durumunu olumsuz etk leyebilir,

5.2.2.Nitelikli Personele olan Bağımlılık:

İhraççının, içinde bulunduğu sektörün bilgi birikimi gerektirmesinin yanl s1ra, imalatın

özgünlüğü ,e e-ek yoğunluğu içermesi nedeni ile nitelikli mesleki beceriye sahiP Personeli

gerekli kılmaktadır.

Bilgi birikimi gerektiren bir sektör olup, nitelikli personele ihtiyaç bulunmaktadır. kadrolara

nitelikli vasıflar ve uzmanlık kazandırılması, personel yetiştirme programl ile sağlanmaktadır,

IJzman nitelikli personellerin, daha cazip koşullarda iş bulması veya baŞka sebePlerle iŞten

ayrılmasr halinde, aynı vasıflarda personel_personellerin kısa sürede temin edilemeyebilir,

ıiritlt görevlerdeki uzman nitelikli personeller çeşitli teşviklerle desteklenmektedir. Uretim

aşamasındaki personel çıkışlarınrn kisa stırede yoğunlaşması durumunda, ihraççının faaliyeti

olumsuz olarak etkilenebilir. Ihraççrnın, faaliyetinde kesinti oluşmaması ve iŞ hacminde

düşmeye sebep olmamak için, çıkan personellerin yerine kısa sürede personel ikame

edilmesinin zorunlu olması durumunda, personelin maliyetleri daha Yüksek olabilir. Bu durum,

operasyonel giderlerin artmasrna ve karhlığın azalmasına yol açabilir,

5.2.3. Politik risklerin yatrrrmlara

İhraççı ve ihraççının satış
ülkelerde, yatırımlarınolasılığı bulunmaktadır. Poli

gösteremeyebilir. Bu durumolumsuz etkilenmesi durumu
ihraççının gelecek projeksiyon

5.2.4. Sektörde

ıyet
çok

etki edebilir.

sektörlerde olduğu gibi rekabetin yaşanmasrna

;' işin niteliği gereği özel bilgi ve donamıma sahip

li personel i sektörel geçmiş, vb. etkenlerden dolayı sektöre yeni büyük

sınırlı

Piyasalarda, fiyati
ne veya devralmalar nedeniyle küçük ölçekli işletmelerinsektörde olası şi

sektör içindeki nı koruyamamalarına neden olabilir.

Özellikle, ulusal ölçekte piyasaların ve işletmelerin denetlenmemesinin küÇtik iŞletmelere

kazandırdığı haksız 
-rekabet 

avantajı ile bu işletmelerin agresif yaklaŞımlarının PiYasadaki

fiyatlar üİerindeki olumsuz etkileri, ihraççının dönemsel olarak karlılığını olumsuz

etkileyebilir.

5.2.6. Güncel, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin sektöre olası etkileri:
Küresel ve ulusal cılçekteki olumsuzluklar, ekonomik durgunluk ve belirsizlikler, Yatırımları

olumsuz etkilemekle birlikte, başta gıda sektörü olmak izere, ilaç, kimya sektörü olmak izere

birçok alanda ve sektörde soğutma gereksiniminin zorunluluğunun devam etmesi nedeniYle,

soğutma sektörü, krizlerden en az etkilenen sektör konumunda olmasını sağlamıŞtır.

de
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sadece gıda kapsamındaki ürünlerin, soğuk depolanma ve muhafazasrnrn, transferinin

vazgeçilem ezb\rzorunluluk olmasr, ttım kriilerde, soğutma sektörünün krizlere en geç girip en

erken çıkmasını sağlamıştır,

5.3. İhraç editecek paylara ilişkin riskler:

5.3.1. İhraççı,nın payları ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve

hacim dalgalanması yaşanabilir,

Şirket payları yurt içinde ,"y1 ,y,T ,91ıT1,,.l":}:"^*],,:::rlş-tli?",,u 
pi,Tfiu,j'İ}

İffi;?'lilr,',.i'; 
j:ffi";; irü"urı;a" haıka ur, .diı.."ktii. s ıtıl n halka arz

fiyatı, arz sonrası Boİ.u ıstanbuı,da ",,:r,*,y,l3:{ı,}]lll} F:",j:::İİ '#lh'S]:'.'J,lİi-ffi'."ffi'.İoro-id.ki, piyasala.Juı.i r"7r.ya Şirket'in Fınansal Y geliŞmelere

^1,.^^_ of , |IF tolehe hağlı k ktİr.
bağlıolarak,bupuyıa,,nnvut,,pivasadaoluşanarıVetalebebağlık

Yurtiçi ve yurtdışında genel ekonomiye veya Şirket'in faaliye

ol"*.", g.liş-.İ.r :'l1,]:,,İ:}:j':i,#l"i^,HiT:l 
Ou"",,ff 

u.uup"*-"t."İ".nin piyasa öngörülerinin altında kalması gi,

dtışebilirveyasertdalgalanmalargösterebilir.Şirket,in
izlese dahi faiz oranıaiı, döviz kurları gibi genel piyasal,&

dalgalanmalar yaşanmasr, seıTnaye piyasası araçlarına oları

yerİl çapta savaş, doğal felaket, siyasi veya tiim bu

ol-urr, İtl. firr-ral varlık ve sefmaye sasr araçlarrnın

"ttl.y"Uilir, 
bu gelişme Şirket'in pay fi da yansıyabil

piyasas, oluşma/abiİir veya oluş by 
9.ı11ı1

yatırımcıların paylara İlİşkİn İş1 Dıtt r olumsuz'io1

Ti.im bunlar, halka arz Şirket
yatırımların bir kısmını veya 1nl ilir.

1r.

ilişkin

ylarının

ırımcrların yapmış oldukları

pleri, Şirket paylarının ilk halka arzı
lümüne sahip olmaya devam edecek

ana pay
li

5.3.2. İhraççı'nın
sonrasında da Şi
olmasrndan dolayr,
sahiplerini faa
piy

Genel Kurul'
edecektir. Bu

ilk halka arzda yatrrım yapan pay
ana pay sahiplerinin menfaatleri ikincil

sahiplerinin menfaatleri ile de çatışabilir.

takiben A grubu imtiyazlı paylara sahip olan mevcut

i'nde belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve

nedeniyle Şirket tizerinde kontrol hakimiyeti devam

az1ı payİaru .ut ip hissedarlar, yönetim Kurulu Üyelerini

seçebilecek, Se iyasası Kanunu'nda belirtilen önemli nitelikteki işlemler, kar payı

A grubu pay sahibi hissedarların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin ÇıkarlarıYla ÇeliŞmesi

durumunda vereceği kararlar azınüık hisse sahiplerini olumsuz Şekilde etkileYebilir. Ortaklar

arasında ileride oluşabilecek çıkar çatışmaları Şirket' in faaliyetlerini ve paY değerini olumsuz

etkileyebilir.

5.3.3. ihraççı, ana sözleşmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay

sahiplerine kar payı idemeyebilir ,.y, poy sahiplerinin kar payı beklentilerini

karşılamayabilir.

mlu bir seyir

iJ.y. rlerde sert

, bölgesel,

genel olarak olumsuz
bu payların aktif bir

lebilir olmayabilir ve
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-^_^^1,1^-^lril_alztarlİr Rıl
gerekmekte olup, kar dağıtımı .Genel _kurulun 

onaymdan sonra gerçekleşebilmektedir, Bu

i"-gi"-o", zara:.diı*;,rı",j" ıı,,"es,,i11::::1:TT*:İ :il#iij" :ffl,'İİTJ;;,,ffi;;il;. il;;,J*u y,lıT karıa.n, dağ tıma konu edebilir y
,i_l,^+ L,'inııaq,İn

İrÖ,"r';J;rı; d oımayabilir veya iıırajçı karını şirket bünyesi

lir. Ayrıca,
dağıtmama

kararı verebilir.

5.3.4. İhraççı ve ana pay sahipleri
olumsuz etkiye sebep olabilir,

tarafindan yapılacak pay

SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8, Maddesi yüzde on ve

üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay. sahipliği oranlna kontrolünü

elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık görmeye
borsada

İuşlu-u.rrrdan itibaren bir yıl süreyle halka arz fı
saİamaz|ar ve bu payları halka arz fıy altında borsada r sonucunu doğuracak

k bu süreç nce mevcut ortakların pay
pay fiyatları olumsuz

etkilenebilir.

5.3.5. İhraççı paylarınrn h lar yaşanabilir.

İhraç edilen paylarda sermaye
ve Borsa' da işlem görecektir.

şekilde herhangi bir işleme tabi tu

satışları gündeme gelebilecektir,

ları ilk defa halka arz edilecek
İhraççı tarafından belirlenmiş

fiyattan farklılık gösterebilir. Şirket'in
na neden olabilir veya global ekonomik

olup, bu fiyat hal
finansal
koşullara bağlı o

rasrnrn
TL ci

TL cinsi

başka para bi

5.3.7. Muhasebe
Şirket'in günümüz

ann
ol

tilerin ka
uşabilecektir.

pay fiyatını etkileyebilir.
ve kar payı ödemesi yapılması durumunda

ödenecektir. Dolayısıyla Tl'nin diğer para birimlerine göre

ffinalar payların değerini ve Türkiye dışındaki yatınmcılar için
ku, puy, ödemelerinin değerini olumsuz etkileyebilir,

rı Şirket paylarının fiyatınr olumsuz etkileyebilir,
.i İı" iı".iye yonelik olarak geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği

projelerinfu, ilerleyen yıllarda piyasada oluşacak teknolojik ol suzluklar ve teknolojik altYaPı
:^ -,^ -^1:^+:*^İ.ğrrİİrr*.İ'."#".rroa, kullanilam az hd,Z gelme olasılığı vardır. GeliŞtirilmiŞ ve geliŞtirme
,^,._,ı^ a;-l,^+;_

;;fi;;;-d.-;;i;;; tü n ürünlerin tamamıyla kullanı|amaz hale gelmesi sonucunda Şirketin

adına oluşacak; yönetim kurulunca ürünler için belirlenen muhtemel kullanım ömrünün

gerçekleşmemesi,- aktifleştirilen kısımların belli bir hesap döneminde feğer düşüklüğiine

ie.lv;;t giderleştiriımeii vb. risk unsurları gerçekleşmesi durumunda, şirket karlılığınrn ve

pay fi yatının olumsuz etkilenmesi mi.imkündür,

5.3.8. Ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler pay fiyatınr olumsuz etkileyebilir,
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İhraç edilen payların ikincil piyasa fiyatında ekonomik konjonktürden kaYnaklanan riskler

oırşubiıir. G"iek global ekonomik konjonktür, gerekse Türkiye ekonomisindeki olası olumsuz

gelİşmeler, şirketln faaliyetlerinden beklentilerini karşılayamamaslna ve buna bağlı olarak da

İuv* ikinçiİ piyasa fiyatının düşmesine neden olabilir. Şirket'in ekonomik konjönktürden

taynaklanan durum neİeniyle faaİiyetleri yavaşlayabilir veya durabilir. Bu durum İhraççı'nın

pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

5.3.9. şirket faaliyetlerinden kaynaklanan riskler pay fİyatınr olumsuz etkİleyebİlİr.

Pay sahipleri, Şirket'in kar ve Zararlna ortak olmaktadır. Pay sahibi, Ş irkS;in tasfi ye edi lme s i

,orr".,rdu bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında k eder. Şirket'in
iye mal varlığıtasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan

kalması durumunda ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. ir]l

anlamda zor duruma düşmesi durumunda Şirket ortaklarının elin
kaybedebilir.

5.3.10. Şirket'in halka açıklık oranr sınrrlrdrr ve

bunun olumsuz etkisi olabilecektir.

Halka arz tamamlandıktan sonraı 4.500.000.-TL nominal
sonrası o/o45

ari ve ekonomik

üzerinde

iline yazılı
açıklık oranı paylarınpay|ar, BIST'te işlem görecektir. Halka

likiditesini olumsuz etkileyebilecek, pa
olabilecek ve sonuç olarak payın ikincil

durumunda pay sahipleri istedi

5.3.11. Fiyat Tespit Ra

İhraççı' nın halka
"Piyasa Ça
Çarpanları yöntemi
ve faaliyet
kullanı
faz|a ide

-uzun vadel

yaratması m nakit

alım satım düşük olmasına neden
pı iyatı üzerinde suz etki yaratabilecektir.

şkin likidite oluşmamasrl sonra payl
zaman üJZerI iıaylarını satamayabilirler.

kin yapıl Şirket Fiyat Tespit Raporu çalışmasında
"İndirgenmiş Nakit r" yöntemleri kullanılmıştır. Piyasa

alınan şirketler arasında finansal büyüklük
flık gOsterenler de bulunmaktadır. Ayrıca,

ortalama değerden pozitif olarak ve 0/o100'den

ılmıştır. Uluslararası alanda kabul görmüş ve
ini yansıtan İndirgenmiş Nakit Akımları (INA) Analizi' ne

,ylarrnın değeri, Şirket'in faaliyet gösterdiği süre içerisinde
annın bugi.ine indirgenmiş değeri olarak kabul edilir. NA

gerçekleşmemesi
yıml içermektedir. Şirket'in planlanan yatrrımlarının ve satışlarlnın
ıda, halka arz fıyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme

ana|\zi doğası

riski oluşabilir. Bu Şirket' in finansal performansı beklentilerin altında kalabilir. Fiyat

tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket PaY
fiyatının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafindan

yatırım kararlarınrn söz konusu varsayımlann detaylı şekilde incelenmesinin ardmdan alınması

gerekmektedir.

5.3.12. Sermayenin Sulanma Riski

şirket esas sözleşmesinin 6. maddesine göre; Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygıın olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sennayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerİnİn yenİ pay alma hakkının

değer
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sınflandınlması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaYa

yetkilidir. şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Tİcaret Kanunu ve serrnaye Pİyasası mevzuatı

iıtiktimıeri Çerçevesinde artırııabilir veya azaltılabilir. Dolayısıyla, gelecekte YaPılacak bedelli

sennaye artırİmlarında, yatırımcıların yeni pay alma haklannm tamamen veYa kısmen

kısıtla'nması veya bu haÜarın kullanılmaması durumlarında; İhraççı'nın sermaYesi artarken

yatırımcıların sahip oldukları pay adedi artmayacağından yatırımcılarrn PaYlrun toPlam

sermayeye oranı azalabilecektir_ Ayrıca ortak konumunda bulunan kiŞilerin sahiP oldukları

payları satmak istemeleri durumunda, piyasada pay arz- fazlası olabilecek ve bu durum Şirket

değeri ile pay fiyatını aşağı yönlü etkileyebilecektir.

5.3.13. Mevzuat Uygulamaları Kaynaklı Riskler

Pay Piyasasında işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde
ince Şirketyürürlüğe sokulan mevzuat uygulamaları kapsamında tedbirlerin

paylarının işlem sırası geçici veya sürekli olarak kapatılabilir, hatta

borsa kotundan çıkarılması gibi tedbirler yürürlüğe alı Bud pay Sl

etkin bir piyasa oluşmayabileceğinden payların el
gelebilir.

5.4. Diğer riskler:
5.4.1. İhraççı'nın sermayesi

Halka arzın tamamlanması takiben
gerileyecektir. Şirket esas söz

grubu payların ise i bir imtiyazı

Mevcut ana pay ln
sağlayan i ıpa
kurulu seçebi

d

amacıyla

imkansız hale

yaratacağı riskler:

sermayedeki payı o/o55'e

çerçevesinde imtiyazlı A grubu
urulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B

lr.

irli sayıdaki üyelerini belirleme hakkını
Ymtiyazlarına da sahiptir. Bu nedenle yönetim

ımr ve yeni pay çıkarılması gibi işlemlere karar

erdir. Ana ip|erini{"'"\ıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile
unda veri kararlar azınlık pay sahiplerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca

da el değiştirebilir ve bu durumda ortaya çıkacak yönetim

değişikliğinin nın faali üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

5.4.2. Finansal

5.4.2.|. Sermaye Riski

Sermaye riski, Net Borç/Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net yükümlülüğün

toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net yükümlülük; nakİt ve nakİt benzerİ

değerlerin toplam borç tutarından (finansal borçlar ve yükümlülükler, finansal kiralama ve

tiĞi borçlarİ içerir) dİşülmesiyle elde edilmektedir. Net Borç/Özkaynak oranının yüksekliği

şirket'in finansal borçlarını ödeyebilmesine ilişkin riskinin bir göstergesidir. IhraÇÇının

3|.12.20|7,3I.12.20|8,ıı.lz.ZO19 ve 3 |.03.2J2O tarihlerİ itİbarıylaNet Borç/Özkaynak oranı

aşağıdaki gibidir.

4|

giü,A.Nço Gı,) 3|.|2.20|7 3ı.|2.20|8 3|.ı2.20ı9 31.03.2020

Toplam Borçlar 52.333.72l 42.558,547 50.870.818 65.964.388



Nakit ve Nakit Benzerleri 2.360.5l6 888.856 105.3|2)

65.259.0,76
Net Yükümlülük (-) 49 973 205 41.669.69l

,7;761.3|,7 16.636.4,76 1,7.852.511T;;ır;6;k"vnaklar 4.450.838

|t,23 5,37 3,03 3,66
Net Yükümlülük / Özkaynaklar

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Şirket'in 3|,|2_,2.0]?.9:":i*U:^?'.'.' ,:_"_:'^o:::_:"::

J"T;'#İu!"İffi"H;;İıİıİf-ı"İ"tİeri 3ı .|2.20ı8 itibariyle 42.558.547 TL seviYesine

n +^-ili i+il.orııılq §n R7o R1 R TL olarak qerçekleşmiştir, 31,03,2020
inmişir. 3|.|2.20iı9 tarihİ itibarıyla ._50,870,818 lL_ :}i_,"k

iştir. 31.03.2020

tarihİnde bir miktar artışla 65.964.388 TL seviyesine çıkmıştır,

Net borçlar/Özkaynak oranı 3l .|2.20:17,31.12.2018 ve 31 .|2,20lı9 yı]ll,
n. ^^^n +^-j1

ibariyle sırasıyla
artarak o^3,66

%ı,B; 0^5,37 ve Yo3,03 g|arak gerçekleşmi$ir, 3.!,03? tarilri

;viv;;İ".' İ,t-, ş'". Net B orç/ö ztav^11l< jranındaki q:"]:::, 
3 :

ında devam etmiş ve

zı.iz.zoıg tarihi itibariyle bu oran 0^3,03 seviyesinde gerçekleşm nda

düşmesi İhraççı'run yıllar itibarıyla karlılığrnı artı kay

5.4.2.2.Kredilerin ve alacakların yaratacağı riskler:

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafin sözleşmedeki y

riskidir. Aiacak riiki ise finansal varlıkları elinde bul

anlaşmanın gereklerini yerine getiremem

esas olarak ticari alacaklardan doğabi

yan1 karşı tarafin
r. İhraççının tahsilat riski,

ir. ihraççının, ilerinin yaşayabileceği

maddi sıkıntılar, bu müşterilerden da müşterilerin iflası

gibi durumlar söz konusu olu i\ahsilatlarda gecikmeler

olması velveya tahsilat yapı i durumu olumsuz yönde

etkilenebilir. Şirket yönetimi n harcadığı çabalar yetersiz

kalabilir ve ihraççı al kredileri döndüremeyebilir. Bu

risklerin tutarları dönpmler itibari

5.4.2.3. Likidite Riski

Likidite riski, ihraççının kısa vadeli fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir.
piyasalarda meydana gelen bozulma ın düşürülmesi gibi fon kaYnaklarrnrn

azalmasr sonucunu dğuran olayları likidite riskinin oluŞmasına sebebiYet

verebilir. 3|.l2.20:.g İrnansal verilerine göre (438.371) TL net iŞletme sermaYesi

;İİğİ ;.rcütur. ihraççının likidite riskini gösteren oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Ör.İıikı. alacakların dönen varlıklar içerisirde önemli bir yer tutması nedeniYle alacak

itibariyle
maruz
kalınan
azami
kredi riski

42

Finansal
Tablo
Tarihi

Alacaklar
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Bankaıardaki -İİİ:,;"

İıışırııl Diğer İıişı<ııı Diğer Mevduat Benzerleri
Taraf Taraf Taraf Taraf

2.169,091



ı,iriuirn oRANLARI

Likidite oranı

3|.747 .|42527.452Dönen varlıklar
I.|27.5|44.|36.450kısa vadeli yükümlülükler

Net işletme serTna,

Dönen Varlıklar / Kısa
Vadeli Yük.

tahsilatında meydana gelebilecek güçlüklerin aşağıdaki oranlardan Cari oran ve Likidite oranı

üzerinde olumsuz etkileri olabilecektir,

Likidite riskinin bir göstergesi olan Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlü

dönemler bazındaki değişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

yatırımlar nedeniyle yeni kredi
yaşanabilecek olumsuzluklar

5.4.2.4. Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında
uygun değerinde
dalgalanma olması
içermektedir.

er oranının ilgili

ndan yasalarda yaşanabilecek
ması sebebiyle etkilenebilir. Ayrıca

nda Şirket'i yaratma kapasitesinde

e etki r.

iyle bir finansal afacın gerçeğe
işletmeyi olumsuz etkileyecek

Şirket, yükümlülüklerinin kısa vadede ffi
fiHait. sıkışıklıklarında fonlama maliyetleri

bir

Faiz
varlı

bancı para riski ve faiz oranı riskini

fiyatı, döviz kurlarındaki veya diğer finansal

i dalgalanma olmak piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketlerden

lerle i olumsuz etkilenebilir.

5.4.2.4.1.Ya ra Ris
Yabancı para ytıktımİ"{İltıkler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda

ortaya çıkan kur inden kaynaklanacak risklere kur riski denilmektedir. Yabancr para

cinsinden işlemler, ine sebep olmaktadır. ihraççı başta Avro ve ABD Doları cinsinden

kur riskine maruzkalmaktadır. 31 Mart 2020,3l Aralık 20lg,3l Aralık 2018 ve 31 Aralık

2017 tar\hleri itibariyle yabancı para cinsinden önemli derecede varlıklar ve Yükümlülükler
bulunmaktadır. ihraççınİn 20:17 yılında 3.400.292 TL net döviz aÇığı varken 2018 Yılında
artarak (9.955.066; ıı'ye çrkmış, son dönemde önemli bir düşüş gerçekleŞerek (3.396.Ia7)

TL,ye gerilemiştir. Son dönemde 31.03.2020 tarihinde daha da gerileyerek döviz pozisyonu

gelece

açığı (1.111.819) TL'ye inmiştir.
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Döviz Yükümlülükler 3.736.616 |0.514.502 .796.|34) 1 1.61 1.613

Net yabancı para varhl«/
(Yükümlülük) Pozisyonu B.400.292| (9.955.066) (3.396.147) (1.111.819)

5.4.2.4.2. Faiz Oranı Riski
a dalgalanmalara yol
ı Ihraççının faiz oranı
g ilgilidir. İhraççı, faiz

nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan

faiz oranı riskine açıktır.

Şirket'in kullandığı kredilerinin aşağıdaki tabloda

clnemli bir kısmı ise değişken faizlidir, Değişken

yönlü faiz artışlar risk içermektedir.

da görüleceği üzere bir kısmı sabit faizli,
faizli kredilerde meydana gelecek yukarı

Türk Lirası ve Döviz cinsinden
tüm değişkenler sabit
tarihinde (|04.714) ve 31

(3|.|2.20]18; (1 80.676) TL, 3 1.

5.4.3. Ma
oDünya

sıkıntılar
Türki

olumsuz

beklentileri
.Ülkemizin

düşük olsaydı ve diğer
i zarar 3| Mart 2020

daha düşük/yüksek olacaktı.

politik Riskler
dolayı ülkenin yaşayacağı
yol açabilir.

ik ve siyasi gelişmeler, rekabet ve yatırım
yeni yatırımların aksaması sebebiyle ihraççı,

,konomik sıkıntıların özellikle ABD kaynakl.ı faiz artırım
ülkelere olumsuz etkileri görülebilir.
sebebiyle komşu ülkelerle yaşanabilecek sorunlar sebebiyle

olumsuz ekonomi yaşanabilir.
olağanüstü durumlardan dolayı genel ekonomik göstergeler

bu durum ihraççının maliyetlerini ve karlılığını olumsuz
.ülkemizde y
olumsuz etkilenebilir ve
etkileyebilir.

6. İHRAççI HAKKINDA niı,ciı,nn
6.1. İhraççı hakkrnda genel bilgi:

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., küçük ve orta kaPasiteli

soğutma ihtiyağhrı için split ve endüstriyel tip soğutma üniteleri ve yüksek kapasiteli soğutma

ihtlyaçları için-merkezi sistem soğutma ünitelerinin yaru sıra chiller-su soğutma üniteleri ve

oda soğutucuları tiretmektedir.

44

Sabit faizli finansal araçlar 3|.l2.20l7 31.12.2018 3|_12.201.9 31,03,2020

Değişken faizli finansal 3|.|2.20|7 3l.|2.2ol8 3l.|2.20..g 31.03.2020
araçlar



bakım, onarlm ve periyodik
gelen ziıc\r marketleri için

ntrollerinden oluşan taahhüt

aktadır.

a-Her türlü sıcak, soğuk, nötr, muhafaza, donmuş muhafaza, servis

muhafaza, donmuş ;uhifuru, şoklama odaları ve şoklama tünelleri

ithali, ihracı, montajı, bakımı,'ısıtma, havalandırma, klima sistemleri i

ithalat ve ihracatı, orurr-r, bunlara ait yedek parçave aksamları ithali,

Şirket Esas Sözleşmesinin 3, maddesinde Faaliyet konusu;

pazarlamasını yapmak.

b- Endüstriyel tip soğutma grubu, split tip soğutma grubu ve

üretimi, montajı ve satışı.

ve teşhir reyon, soğuk
imali, imal ettirilmesi,

imal ettirilmesi,
dahili ticareti ve

imalatı,

syonculuk

imalat ve

ilgili temsilcili ve yardımcı

ve elektrik imal etmek, dahili

su sistemleri toz toplayıcı

c-Yurt içinde ve yurt dışında ısltma, soğutma, klim ,

tesisat, mekanik.1.1.t.il. işl.rini taahhüt etmek ve ta l

d-Şirketin uğraş konusu ile ilgili mal, makine ve ci

ticaret mtimessiiıik dahili ticaret ve taahhüt işlerini yap

e-Isrtma, klima, havalandırma santralleri, soğutma grupla

montajını yapmak ve yaptırmak, Bu kon

malzemelerin ithalat ve ihracatın, yup"u*

f-Konusu ile ilgili her türlü
ticaretini yapmak, ithal ve ihraç

g-Klima havalandırma ve sc

sistemler konusunda mühendi

olarak belirtilmiştir.

İhraççı bünyesinde,' çalışan personel sayrsl 106 kişidir (31

Aralık 2019:108,3l 1 l6)

Şirket m veu

llu, Dudullu gesi 2.Cad No:39 Ümraniye / İstanbul adresinde

isleri de bulunmaktadır.

- Merkezi Soğutma

- Split ve Endüstriye|Tiff Soğutma Üniteleri,

- Chiller Su Soğutma Üniteleri

- Oda Soğutucuları ( Soğutucu-Evaporatör-Buharlaştırıcı)

Üretimi, satrşr ve montajını yapmaktadır,

Merkezi Soğutma Üniteleri:

Birbirinden bağımsız, birbirine benzer veya farklı büytıkltiklerde, aYnı veYa birbirine Yakın

ısılarda soğutuimas, ğereken hacimlerden emilen rsılarrn, tek bir merkezden atıldığı soğutma

sistemleridir.

2O20 tarihi itibarıyla

Y
o
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Soğutma sisteminde sirküle olan, düşük basınç ve sıcaklıkta soğutucu akıŞkanın birden Çok
koİrpresör tarafindan emilip sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta soğutma Çevrimine

,okrİdug, sistemler " Merkezi Soğutma Üniteleri " olarak adlandırılmaktadır. Merkezi

Soğutmİ Sistemlerinde kompresörler ihtiyaca bağlı olarak soğutma Çevrimine dahil

olmaktadırlar.

Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri:

Herhangi bir hacimdeki ısının oda soğutucuları aracılığı emilerek, emilmiŞ olan ısrnın baŞka bir

ortamdİ sistem dışına atılmasrnı sağlamak için kullanılan soğutma cihqz|arının kaPasitesi

küçük olanlar Split, kapasitesi büyük olanlar Endüstriyel soğut ünİtelerİ olarak

adlandırılmaktadır.

Chiller Su Soğutma Üniteleri :

soğutulacak nesne ve soğutma işleminin gerçekleştirileceği
<ızğtın özellikleri nedeni ile soğutmanın kolay şekil değiştirebi

nın kdeğişiklikleri ile hacimsel değişkenliği olmayan, kolay
yapılması gereken soğutma işlemlerinde kullanılan
Soğutma Üniteleri" olarak adlandırılmaktadır.

Oda Soğutucuları ( Soğutucu-Evaporatör-Buharlaştırrcı

Soğutma, ısınm bir yerden almıp başka bir iletilmesi ile rilen bif

Soğutma sistemlerinde 1sının alındığı kullanılan ekipmanı, "Soğutucu

(Evaporatör-Buharlaştırıcı)" olarak r

Soğutma işleminde kapalı, i lmasında kullanılan

soğutucu (evaporatör) eki

6.1.1. İhraççının t unvanl ve

IBS Isıtma rma T Ticaret Anonim Şirketi

6.|.2.i ve sicil numarası:

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

İhraççının esas sözleşmesine göre şirket süresi, süresizdir.

6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççrnın kurulduğu ülke,
merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon

kayıtlı
ve fax

"Chiller Su

Unvanr
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi

Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad
No:39 Ümraniye / İstanbul
stanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüğlı Bulundu

ret sicil Numa

numaralarr:
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[Iukuki Statüsü Anonim Şirket

fabi olduğu yasal Mevzuat T.C Kanunları

Kurulduğu Üke Türkiye Cumhuriyeti

Vlerkez Adresi
Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2-Cad
No:39 Ümraniye / İstanbul

felefon ve Faks Numaraları +90 (216) 46604 05-06

ınternet Adresi

Şi bat
6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt Sanayi ve Ticaret |9,

nötr muhafaza servis teşhir reyn, soğuk muhafaza, şoklama leri imali,

imal ettirilmesi, ithali, ihracı montajı, bak .ve pazarlamasını oluşturmaktadır.

2013 yılında FORM Metal End Ticaret ait hisselerin

tamamını devir alan IBS antrepo yapımında artan

yatırımlar nedeni ile Sistemleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş. kurucu ortağı olm

2016 yılında DESA Si anayi A.Ş.'nin ttim hisselerini devir alan

IBS Soğutma, aynı
ve Ticaret A.Ş. ve

aynı çatı altında faali rüten DESA Soğutma Sistemleri Sanayi
Anonim Şirketi şirketlerini, giderleri

minimize ırarak kendi bünyesine katmıştır.

2018 nde dığı ve yaptığı malzeme alımının yaklaşık % 16,

18,i oğunlaştırıcı) ve Oda Soğutucu (Buharlaştırıcı-Evaporatör)"un
körlılığın artlşlnl amaçlayan IBS Soğutma,2019 yılında

sözkonusu bu tarihten sonraki tüm taleplerini, kendi üretimi ile
karşılamıştır.

Özellikle Avrupalı ba n gelen talepler doğrultusunda, geleceğin soğutması olarak kabul

edilen, Avrupa'da hızla yaygınlaşan çevreye dost COz soğutma cİhaz|arı İle İlgİli deneme

ürünlerinin üretimini yaplp tüm testleri tamamlayarak, IBS Soğutma, Türkiye'deki ilk CO2

soğutma cihaz üreticisi olma yolunda ciddi ilerlemeler sağlamıştır.

Geride bırakılan 2 yılda,19 ülkeye, toplam 10 Milyon USD'yı aşan ihracatı ile son 2 (iki) yılın
Ticari ve Endüstriyel Soğutm a Clhazı İhracatı konusunda, İklimlendİrme Sanayİ İhracatçılar

Birliği'nin (iSİB) "En çok soğutma grubu ihracatı yapan firma" sıralamasrnda 201,5 yılında

2.'||k,20|7 ve 20l8 yılllarında da l.'lik ödüllerİnİ üst üste almıştır. (www.isib.gov.tr)

IBS Soğutma, üretim yelpazesinin genişliği ve yurtdışında da oluşturduğu baYilik sistemi ile

yurtdışıİdaki pazar payını istikrarlı olarak büyütmektedir. Her yıl artan İhracatı İle üretİmİnİn
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Yo4|,avaran krsmrnı ihraç etme aşamasma gelmiş olan IBS Soğutma, Ulusal ekonomiye

istihdamın yanl slra dövizgirdisi ile de katkıda bulunmaktadır,

ihraççının sahip olduğu Kalite ve Standartlara ait Belgeler'e aŞağıdaki tabloda Yer verilmiŞtir.

retilen cihazların belirlenen

üretildiğini beli
24.0|.2022TUV SUDCE Belgesi

l1.05.2020TSEK Belgesi

NAVIGA
CERTIFICAT

IoN
ISO 9001..2015

üretim stöndartının
i belirten sertifikadır.

PED Sertifikası B
Modulu

retile z|arın basınçlı
bölseleri belirlenen

uyulduğunu belirten
ır. Süre Uzatımı için

PED Sertifıkası D
Modulu

E tarafindan belirlenen
standartlara göre üretim yapılması
için şartların sağlandığını belirten

TSE Hizmet Y
Belgesi

*

!t*

:20l5 Navı ion i Türkiye den alınmıştır.

başvurusu yapi

D Mod lgesinin süresi 29.|0.2019 tarihinde dolmuş olup süre ıızatımı

ibi beklenmektedir.

ürünler olan
üretım hattı
iş yükünün
özelliklerde
bir yatırım

gerçekleştirilmiştir.

şoklama odaları için oda soğutucu imal etmek izere, batarya üretim hattı iÇin Yeni bir Pres

makine siparişi verilmiş oığ, Mart 2020'de kurulumu gerçekleştirilerek üretim aŞamasma

geçilmiştir.
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AçıklamaNereden
Alındığı

Geçerlilik
Tarihi

üretildiğiniTSE

2|.03.2020

TUV SUD ,,28.|1.2026

TSE
(

6.2.Yatırımlar:
Şirket, 2019 yılında
kondenser ve oda



yatay boru şişirme makinası , Azot üretim Jeneratörü, Elektrostatİk Konveyör Boya Tüneli,

özellikle AR-GE çalışmalarını destekleyecek kapsamlı test odası yatırımları planlanmaktadır.

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraçÇının
önemli yatrrrmlarr ve bu yatrrımlarrn finansman şekilleri hakkında bilgi:

Oda soğutucusu ve Soğutma Ünite Yoğunlaştırıcısı (Isı

Yılrnın 9. ayında TL ödemeli Leasing ile 420.000 USD
Leasing ödemesi 2021'ın 8. ayında tamamlanacaktır.

2018 ve 2019 yıllarında da, 2017 y/ıında yatırım yaptığı yeni

büyütmek için destekleyici ek yatırımlar yapmıştır. Yapılan ek
yaklaşık 150.000 USD olup, ihraççı yatırım bedelini işletme geliri1

6.2.2. İhraççı tarafindan yapılmakta olan yatrrımlarınrn
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkrnda bilgi:
Ihraççının yatırımının niteliği, imalatı olan ü
imalatına yönelik makine, tesis ve ekipman yatırımları
kapsamında yapılması gereken yatırımın Yo60'ııı tamaml
kapsamında alrnan makine, ekipman ve tesis kurulumu iirğ
olup, yatırrmırıo/o 75'i Leasing,o/o25'i de işletme geliri ile fi

6.2.3. İhraççının yönetim organı ta
ihraççıyı bağlayıcı olarak alrnan

geleceğe yönel
yapılan

hakkında bilgi:

Değiştirici Batarya) imalatı için, 20|7
tutarında yatırım yapmlş olup, yatırım

kapasite hacmini
toplam tutarı

lr.

derecesi,

ün imalatı
lan yatırım

yapılmış

i yatırımlar haklanda
, ve diğer girişimler

nda ek yatırım yapılarak

tadır.

180-o Başlatılmış olan ara
kapasite, verimlilik ve |ığın arttıril.mısı

o var olan boya tesisinin a yeni bir yatırım yapılarak
konveyör boya tesisinin k ış an ihtiyaç ve bağımlılığın azaltılmasrnrn
yanı sıra el
ve kalitede

hammadde tasam-ıfu larak ürün boya kalitesinin arttırılması

gerekse test aşamasında kullanılmakta olan
tutarında yatırım yapılarak, sarf maliyetinde

planl ş da göz önünde bulundurulduğunda. yapılacak yatırrmın
efekti 0-250 bin Euro tutarındaki Lazer kesim ve işleme tezgahına
yatırım y

o Üretilen

dışarı verilen işlerdeki karın firma içinde kalması hedeflenmektedir.

ekipmanlarını adetli ve direkt ithal ederek karlılığını arttırmayı
ek bütçe |,5-2,0 Milyon Europlanlamaktadır.

civarındadır.
unun için ayırmayı düşündüğü

o perakendecilik sektöründeki bazı ulusal marketlerin açtığı ihalelere direkt katılımda
bulunmak üzere soğutmalı teşhir ve servis reyon imalatı ile ilgili yaklaşık 500-600 bin
Euro tutarında yatırım ile ilgili fizibilite çalışmalarına devam edilmektedir.

6.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunlarrn koşulları haklunda bilgi:

ihraççı, yeni alınacak makine yatırımları ile gümrük vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi
("KDV") istinası teşvik belgesi almıştır. Şirket'in yararlandığı çeşİtli teşvİk ve avantajlar

aşağıdaki Kanunlar kapsamında gerçekleşmektedir;

imalat
yatırı
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Alınma Tarihi
,ro o,7 1o1,7

131825Teşvik Numarası
kulanım süresi 1 o o,7 ),o1 7 -20.o7 .2020

41? ooo I ]S,l-)Teşvik Tutarı
Gümrük Vergisi
kDv İstisnasıTeşviğin Yaralanma Unsuru

Alınma Amacı fiğ.. Amaclı Makinelerin İmalatı

\.ıL, }ı o s ahol osf i rİ| rn esİ

%|00 Yerli Kaynakyatrrımrn Finansmanr

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağtık Şpgtr"S
sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri gi

ya:rarlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan

;bu

Yatırım Teşvik Belgeleri
IBS Isıtma Soğutma Havalandrrma Taah. San. ve Ticaret Anonim Şirketi 20.07.20l.7 tarihli

131825 nolu 3-yıl süreli 1 adet yatırım teşviği almıştır. Aşağıda detaylar sunulmuştur,

tarşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigonaların ve

ilgiİi usül ve esaslarr diizenlemektir. Bu 1.'*U
bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştı sektör i n, bu maddesinin birinci

fikrasının (a) bendine göre malullük, ölüm primlerinden, işveren

hissesinin oA5' |ik kısmına i sabet findan karşı

7. FAALİYETLER HAKKIN
7.1. Ana faaliyet alanlarr:

7.|.|. İzahnamede yer ana

ürün/hizmet katego kilde ih faaliyetleri hakkrnda bilgi :

yeı

utma Üni

(So

Üretimi, satışı

Merkezi Soğutma

irine benzer veya farklı büyükliiklerde, aynı veya birbirine yakın

ısılarda soğutuİması gereken hacimlerden emilen ısıların, tek bir merkezden atıldığı soğutma

sistemleridir.

Soğutma sisteminde sirküle olan,
kompresör tarafından emilip sıkı
sokulduğu sistemler "Merkezi Soğ
Sistemlerinde kompresörler ihtiyaca bağlı olar

Split ve Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri:

Herhangi bir hacimdeki rsının oda soğutucuları aracılığı emilerek, emilmiŞ olan ısının baŞka bir

ortamdİ sistem dışına atılmasrnı ,ğlu-ul. için kullanılan soğutma cihaz|arının kaPasitesi

Şirket;
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kiiçük olanlar split, kapasitesi büyük olanlar Endüstriyel soğutma tiniteleri olarak

adlandırılmaktadır.

Chiller Su Soğutma Üniteleri :

'Sogrtrnu 
Üniteleri" olarak adlandırılmaktadır,

oda Soğutucuları (Soğutucu_Evaporatör_Buharlaştırıcı):

soğutma, lslnln bir yerden alınıp başka bir yere iletilmesi ile

Soğutma sistemlerinde lsırun alındığı yerde kullanılan

(Eiaporatör_Buharlaştrrıcr),, olarak adlandırılmaktadır

Soğutma işleminde kapalı, izole edilmiş bir hacmin,

soğutucu (evaporatör) ekipman "Oda Soğutucu" olarak

7.|.2. Araştırma v nemli nitelikte ürün ve hizmetler ile

"Soğutucu

e geliştirme sürecinde gelinen aşama
kamuya duyurulmuş bilgi:

söz konusu ürün
haklunda ticari sı

COz

7.2.

nitesi tlİerinde AR-GE çalışmaları bulunmaktadır,

sektö

^^
gösterilen rlpazarlar ve ihraççınrn bu sektörlerdeki/pazarlardaki

^
dezav rı hakkında bilgi:

ixr,iıı,ıı,nNni

iklimlendirme; ısıl çe mühendisliği olarak adlandırılan, rsrl proseseler ve sistemlerin kullanımı

vasrtasıyla çevresel şartların kontrol edilmesi bilimi ve uygulamasıdır. Çevresel Şartları kontrol

etmek için tasarlan an cihaz ise klima olarak adlandırılmaktadır. Bir klima tasanmı, Proseslerin,

kontrol edilecek çevresel parametrelerin ve bu kontrolün sağlanması iÇin gerekli enerji kullanımının

bilinmesini gerektirir. İklimlendirme, genellikle, Isıtma, Havalandırma, Hava Şartlandırma ve

Soğutma terimlerinin ingilizce karşılıklarının baş harfleri kullanılarak HVAC&R kısaltması ile

temsil edilmektedir.

Isrtma, Havalandırma ve Soğutma
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Hacimsel ısıtma, doğal ortam şartlarından daha konforlu şartlar sağlamak amacıyla ateşin kontrol
altına alınmasından bu yana, insanlar tarafindan kullanılmaktadır.

Yemek PiŞirilmesinde ve hacim ısıtılmasında alevle birlikte açığa çıkan duman, insanların
bulunduğu hacimden uygun bir şekilde uzaklaştırılmadığı sürece rahatsız edicidir. Dış ortam
havasının girişi ve istenmeyen yan ürünlerin uzaklaştrrrlması için birkaç yöntem geliştirilmiştir

soğutmanın ilk uygulamaları; kar, havuz ve gölet buzu kullanrmı, donma
kimyasal karışım soğutması, açık gecelerde suyun rşrnrm soğutması ve

banyosu oluşturmak için
yoluyla buz

üretimi tekniklerini içermekteydi. Günümüzde, çevresel sorunlar, ozon
halojenli soğutucu akışkanlarla birlikte oluşan sera etkisi, sanayiyi alternat
mücadeleye sevk etmektedir.

Hava Şartlandırma

Hava şartlandırılması (air-conditioning); kontrolümüz

i incelme ve tam
u akışkanlar için

ısrtarak, soğutarak,
istenilen srnırlar

Ekonomik büyüme ve
sanayi ya da perakende

olarak da yer bulmaktadır. Ürün
tesisattan soffa en çok ithalatın

ve iklimlendirme sektöründeki en

nemlendirerek, nemini alarak, filtre ederek kapalı
içerisinde tutmaktır.

nüNyı,uA SoĞUTMA VE i«rı
Soğutma ve iklimlendirme sektörü
refah ile doğrudarı bağlantılı ol
sektöründe değil, bunun yanı
grubu bazında değerlendirild
havalandırma ve klimada ge

düşük ithalat

IRME SEKTÖR

büyük bir
rr1ne cl

20l8

olduğu

ns"ğı.Eİ

$o.sJğ.mo

ığ}j6o m

,a.*b.ilp

0

Kaynak:,,,-;. 
j;:(25.06.2o2o)

Diinya genelinde iklimlendirme sektörü verileri incelendiğinde 2018 yılından 2019 yılına ithalatın
o/o0,2 orarıında arttığı görülmekte. 2018 yılından 2019 yılına ithalattaki artışın Yo7 i|e en ytiksek
havalandırma grubunda olduğu görülmekte.

üRürı cnupı.ını sAzıı{ça oüNyn iıHanır RAxAMtARl tein $l

ıklinılendirme
Ürün erubu zı18 2019 Değişim % _ ;""""' Tcplamındaki Payı %

sıtma 37.307,4zL 35.369.555 5, 6!
ioğutnıa 58.257.430 56.994.734 a 11,]

Havalandırm, 92.ğ99.9l7 98.554.417 7.( 19 
'1



Kay n a k : wwı,,t/!J§ib-gll( 2 5. 0 6, 20 2 0 )

yine ürtin grubu bazında bakıldığında, iklimlendirme sektöründe

%|g.2 ile havalandırmada olduğu görülmekte,

ÜniİN GRUPLARI BAZINDA DÜNYA

agrİ{A
7*

Afrika 15.584.725 18.648.674 1.9,7 3,7

Asya I53.28/,.942 151.960.761 _o,9 30,c

Avruga 798,792.597 196.438.879 -'-,2 38,8

rılvanıı(Va 8,7I:8.775 8,598.845 -1,4 |,7

KuıeyAmerika (NAFTA| 110.836.863 108.674.067 -z,Q 2L,4

Günev Amerika 18.687.905 22.589.996 zo,, 4.5

Kaynak: www.isib.qov.tr (25.06.2020)
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en yüksek payın

-q//.//'

Kaynak: www.isib.gov.tr (25.06.2020)

klimlendirme sektörü

kıtalara bazında dağılımı incelendiğinde 2018 ve 2019 yılı

gibi olup, en çok ithalatın Avrupa ve Asya kıtasrna yapıldığı görülmekte.

19'u 
"r, çok ithalat ölçeğinde artış Yo20,9 ile Güney Amerika kıtasında

ile Afrika takip etmekte.

Soğutma ve ikli
ithalat rakamları
Kıta bazında 2018'den
gerçekleşirken, onu Yo|9,7

ıklimlendirınp
üıün Grubu 2ü18 1019 Değişiın % Tr.ır-,rrlaki pavı %



ixr,İıvırnN»inıvrn İrrrAı,auNlN KITALAR BAZIN DADAGILIMI

TÜRKIYE,DE SOĞUTMA VE iKLIM IRME SE

Soğutma ve iklimlendirme sektörtinde 201 19 yılları için ye'nin rakamsal büyüklükleri

incelendiğinde sektörün ithalat

görülmekte. İthalattaki artış ise

bir önceki o/o3,2 or anında büyüdüğü

ıştır.

lsltru 1.252.R5 l.?Io.67L 3 3,41

§ğutma 640.305 6fl-3I2 !,1 \,E
Havalandırma 44B.L99 45B.u7 24 0.5:

Klima l38,584 459.2L4 35,6 0.7:

rsi9t 1,75a,87a ı.791.279 ı,t o81

Yaltlm 93.623 94.358 qE 1,0j

klimlendirme 4.5]2.134 ıı-67a.661 ı,7 o

Kay n a kffi ıruıjş!D.g_Etı( 2 5. 06. 2 0 20 )

GRUPLARI BAZINDA İrrnı.cı,uNlN DAĞILIMI

yr-alİk^
1 4l,

L||I:ir.ı

Kaynak: www.isib.oov.tr (25.06.2020)

İhracat büyükliikleri incelendiğinde ise Ti,irkiye'nin Ocak-Mayıs 20l9 dönemine göre Ocak-MaYıs

2020 döneminde soğutma ve iklimlendirme alanında ihracatının düştüğü görülmektedir. Belirtilen
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lı*ııı7 /lırwikı
{Nı,ı 1A)

7

Kaynak: www.isib.qoV,tr (

h,



dönemler için miktar

en çok düşüş sırasıyla

bazında en çok düşüş soğutma ve yalıtım alanında

ısıtma ve soğutma alanında görülmektedir,

iken, tutar (değer) bazında

Tiirkiye'nin ülke gruplarına göre ihracatı büyük paya

ülkelerinin sahip olduğu görülmektedir,

Kaynak:

ülko Grııplarına Göri lk|lmi€ndlrmş lhracıtı (1,000 9l

ıİ,4
önıdğİu Asiü, Dıti ö!Yı 0*ğ ıwUB, İu(f fu,@'
Liı*ttı lri*tn?4 i]ılıı,iaı üülii,l ıfflü, nüğı{*ı

YJx,
ü2018 üi0iş ö2ü2ö 

-fiGlşRi

tibariyle vrupa Birliği

urıüsrıü oığ aİxın@fl
üıııeı agMfls üli{*n

irsĞ|.ri

r ıOa üs

**uo|

.on oob

"ro 
ml

.-oin

,*-ilo

D

,D,?aç

a.İş

01.0r.-3r.l2.2017 01.0l.-3l.r2.2018

Tutar Oran

01.0l.-3t.12.20l9

Tutar Oran

01.01.-31.03.2020

Tutar OranTutar Oran

2019 {O{AK-MAYl5ı 202ğ (ü(AR-MAYIsı 96 D€ğİrİ!İl

DEĞE8 (s)
einiLı MiKTAR{K§l

BiRiM
MlKİAR Dt6lrt

l5lTMAsl5TEM
Vt ELEMAİ.,{tARl

154,438 95c iı47.7@,464 2s ı34.323.49 358.563.82E 2,1 _13,c -19

soĞurrıa
sisırıı vr
EttMAl{LARl

52 372.72E 289 {32.264 55 45.446.y2 245,&53,128 54 -ı3,6 _15,1

rtiıra siırrı* vt
Fl EMANLAR|

z1,5|0,77 235.26,1,o34 8,t 26 all.317 222 806.889 8 2 _53

rEsi§AT slsTEM
yE EIEMANLAR|

134.047.]6İ Tı6.ozı.433 5,8 128.378.60: 672,793 369 42 13

HAVAIAtJDlRMA
sişrtıvı vt
rı FMANtARl

z6.7&|.761 189"379.olt 7,| 25 653.596 176 140 61! 6,! -4.1 7

(AtlTlM

MAuEMtLER
34.624.01-5 39.ı29.82 ı,1 29.9{,€.8]! 34.783 c18 7,2 -ı3 € -1t,

'*llL 
llffi ııK tr ııs

Kaynak: www.isib.qov.tr (25.06.2020)

7.2.2. izahnamede y'er.ı|ması gereken finansal tablo dönemleri itibariYle ihraÇÇının net

satış tutarının faaliyet d aie pazarrn coğrafı yaprsına göre dağılımı hakkında bilgi:

İhraççı'nın net satışlarının dağllımı aşağıdaki gibidiı,

Marmara

Ege

İç Anadolu

Doğu
Anadolu

22.040.326 34,02Yo

6.3|9.023 9"75%

2.653.625 4,|0o^

|62.852 0,25%

24.5|2.699 27,06vo
,7.7|6.122 8,52y"

5;793.'120 6,40Yo

266.935 0,29o/o

57.903.105 53,35Yo

5.245,142 4,83o^

4.419.39'7 4,0'7Yo

305.541 0,28Yo

l5.171.387 54,03Yo

1.099.42| 3,92oh

972.565 3,46Yo

436.200 155%
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karadeniz

Akdeniz
Güney D.
Anadolu
IBS Dış
Ticaret (*)

Diğer İhraç
Kayıtlı

5.826.998 8şgyo 8.319.820 9,|8o/o 6.586.617 6,0,7oh 3.62,7.3|3 |2,920^

2.||9.243 3,27yo 7.111.383 ,7,85o^ 3|9;745 0,29o/o 81.505 0,29yo

693.4'78 7,07Yo 9.663 0,0l%o l|2,404 0,10Yo

|2:729.445 lg,65yo 25.84|.9,70 28,53yo 25.53|.533 23,52yo 6.690.708 23,83"h

|2.238.040 l8,8g"^ l1.014.545 |2,|60^ 8.110.280 ,7,47yo

Toplam 64.783.03l l00,00'7o 90.586.858 l00,00Yo l0E,533,764 l
ın %o ]00'üne sahip olduğu

'kinsolide-finansal 
tablolara dahil edilmiştir. yurt dışına yapılan direkt st

üz er inden y apıl an ihr ac aatl ar dır.
3|.|2.20:19 ta.lıri itlua.i ile net satış gelirleri önceki yıla göre

Marmara bölgesindeki artışları temel A101

fl andırılmasına ilişkin

01.0l.-31.03.2020

Tutar Oran
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5.826.

2.||9.243

693.478

birlikte ihraççının cirolarında artış gerçekleşmiştir,

Coğrafi Bölgelere Göre Net Satışlar

Finansal tablo dönemleri iti
tabloya aşağıda yer veri

01.01.-31.12.20l 01.0l.-3

Marmara

Ege

iç Anadolu

Doğu
Anadolu

Anadolu
IBS Dış
Ticaret (*)

Diğer Ihraç
Kayıtlı

22.040.326 34,02,

9,750^ 7.7|6,|22

5.

7.11 1.383

9.663

25.841,.970

.699 2,7

0,29o^

9,|\Yo

'7,85Yo

0,O|Yo

28,53Yo

57.903.105

5.245.|42

4.419.39,7

305.54l

6.586.6|,7

3l9.745

ll2,404

25.53|.533

12.2019

Oran

53,35o^

4,83Yo

4,07Yo

0,28o^

6,07o^

0,29Y.

0,10Yo

23,52o^

28.079.099 l00,00Yo

ı ortaklık olup,

, bağlı ortaklık

533.764 TL

.586.858 TL

15.171.387 54,03Yo

|.099.42| 3,92oh

972.565 3,46Yo

436.200 |,55Yo

3.627.3|3 |2,920^

81.505 0,29Yo

6.690.708 23,83Yo

|8,8g%o l1.014.545 |2,|6Yo 8.110,280 '7,47o^

Toplam 64,783.03l l00,00%o 90.586.858 l00,007o l03.533.764 t00,00Yo 28.079.099 l00,000^

(*)IBS Dış Ticaret Limited şirketi, İhraççının % l00'üne sahip olduğu bağlı ortaklık oluP,
, v1 , 

'' ''kİnsotide-finansal tablolara'dahil edilmiştir. Yurt dışına yapılan direk satıŞlar, bağlı ortaklık

üzer inden y apıl an ihr ac aatl ar dır.

7.3. Madde 7.1.1 ve7.2.rde §ayilan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu

haklrında bilgi:
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Ihraççı'nın faaliyetlerinin, İzahname'nin 5. numaralı Risk Faktörleri bölümünde yer alan
riskler içinde ayrıntılı şekilde belirtildiği izere içinde bulunduğu sektör ve pazar itibariyle yurt
iÇi ve yurt dışı ekonomik ve politik olağanüstü gelişmeler ile doğal afetlerden etkilenme
durumu mevcuttur.

7.4. İhraÇÇının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, srnai-
ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölÇüde bu anlaşma|ara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
İhraççının sahip olduğu Kalite ve Standartlara aİt Belgeler'e aşagİdaki tabloda yer verilmiştir.

* ISO 900l:20 ication belgesi Türkiye den alınmıştır.
** PED Sertifikası lü belgesinin süresi 29.|0.2019 tarihinde dolmuş olup süre uzatrmı

başvurusu yapılmıştır ve denetim ekibi beklenmektedir.

7.5. İhraççrnın rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Yoktur.

7.6. Personelin ihraççrya fon sağlamasrnı mümkün lalan her türlü anlaşma haklunda
bilgi:

Yoktur.

7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara
verme haline ilişkin bilgiler:

Nereden Alındığı Geçerlilik Tarihi

CE Belgesi 24,01.2022

||.05.2020

ISO 900l:2015 NAVİGA
CERTIFICATION

,yonun uluslararası
yapıldığını gösteren

Türkiye'den

PED Sertifikası
B Modulu

cihazların basınçlı
inin üretim standartının

irlendiğini belirten sertifikadır.

PED Sertifikası
D Modulu

retilen cihazların basınçlı
bölgeleri için belirlenen
standartlara uyulduğunu belirten
sertifikadır. Süre Uzatımı için

24.04.2020

TsE tarafindan belirlenen
standartlara göre üretim yapılması
için şartların sağlandığını belirten
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Yoktur.

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İhraÇÇının dahil olduğu grup haklanda özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları,
ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:

İhraççının dört ortağı bulunmakta olup, Yo96'sı iki ortağa aittir. Bunun %o58'i Ali Sami
TEKİN'e, Yo38'i ise Erkan nİRNCİ'ye aittir. Diğer ortaklaİ Veysel Tevfik çAVUşOĞLU ve
S alih TAŞ I(ALD IRAN' ı n Yo2' şer payl arı bulunmaktadır.

İhraççı'nın konsolidasyona giren bir bağlı ortaklığı ve bir adet
Bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ltd. r ortaklr

Ese Tarrm ve Ticaret

8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklrklarının dökümü:
Grupta yer alan IBS Dış Ticaret Anonim Şirketi ise Eylül 2016 da nevi değişikliğine giderek
IBS Dış Ticaret Limited Şirketi ünvanını almıştır. IBS Dış Ticaret Limited Şirketi Ana

bulunmaktadır.

Ibs
Kuruluş Yılı

Ticaret Sicil No
Dairesi ve Numarası SARIGAZİ 0ı soo0osoı

DUDULLU oSB 2.CAD
ISTANB

Iletişim Bilsileri
Internet sitesi

Ihraççının, IBS Dış Ticaret ile
ticari ilişkisinin niteligi,

Kuruluş Yılı

0473-

SARIGAZI3770468092
MRK: DUDULLU OSB 2.CAD NO:39l2 Y.DUDULLU

MRANİYE isTaNeuı,
ıletişim Bilsileri 02|6 466 04 05

Faaliyet konusu
Her türlü büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan yetiştiriciliği
ve ticaretidir,

Hayvancılık Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ile ticari ilişkisinin
niteliği. açıklaması

Ticari ilişkisi yoktur.
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Ortaklık'ın üretimi gerçekleştirdiği ürünlerin ihracatını gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2016
tarihi itibariyle %100 oranındaki hissesi, Ana Ortaklık'a aittir.

IBS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesi 250.000 Tl-'dir.

9. MADDi VE MADDİ or,vrayAN DURAN vARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1. Maddi duran varlıklar haklanda bilgiler:

9.1.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi i ,riyle ihraççrnrn
ahip olduğu vefinansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak

yönetim kurulu kararı uyarrnca ihraççı tarafindan edinilmesi plan önemli maddi
duran varlıklara ilişkin bilgi:
Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle maddi duran varlıkl ilmiş olup, mevcut
durumda planlanan veya sipariş edilen önemli bir maddi duran varl lr.

Maddi duran varlıklar 3|.l2.2017 18 31.1 31.03
Arsalar
Binalar
Makine ve Teçhizat
Taşıtlar
Deınirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

net defter 4.315.420 4.604.101

Sahip Olunan Maddi Duran

2.582.965
528.716
541.79l

4

49.170 25 300.4
.676 39.1

2,582.965
981 .264

757.129

284.577
110.680

363.886I40.
100.8l5
181.982

Eciller
P28-C-
03-A-1-
D

4.756,46

033-B-
11-D-1

16.03 1,98

033-B-
11-A-1

12.301,43

34KZ 5152 22.12,201,4

34 VS 3397 10.09.2014
Ford Transit
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Mt$iii'E/ papıa ADA pARsEL ;6; ,u,ig',,:i Nirnı,iĞi

028D
22A|A

sahibi

PLAKA MARK CiNSi ILK R.IJHSAT
TARIHI

Kia Kamyonet
Ford Transit Kamyonet

34Tll0678 Kamyonet 6.08.2008



34 CLZ045 Renault S Otomobil 6.|2.2019
34 CLZ064 Renault clio Otomobil 6.12.2019

34 CLZ]31 Renault Symbol Otomotiv 6.|2.2019

34 CJR 939 Dacia Dokker Kamyonet van 3.05.201,7

34 Av 95|2 peugeot partner Kamyonet van 1.06.2001

9.1.2. İhraççrnrn maddi duran
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.

Haklar

varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm

dönemleri itibarıyla
yonu haklunda bilgi:

18 3|.l2.20|9 31.03.2020

9.1.3. Maddi duran varlrklar üzerinde yer alan krsıtlam
tutarları hakl«rnda bilgi:

Yoktur.

9.|.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygu
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakl«rnda bilgi:
Şirket'in maddi duran varlrkları yeniden değerlemeye tabi
göre değerlendirilmiştir. Bunlara ilişkin yapılmış
bulunmamaktadır.

9.2.1. İhraççı bilgi dokümanr
ihraççının sahip olduğu

Maddi an duran

Diğer Maddi Olma'

Özel Maliyetler

Şerefi

aI (*)

46.
9.819.

22.t66
l3.986.0l1

66.603
|4.162.399

69.933
|4.3|4.887

155.654155.654 155.654 155.654

T 21.358 14.163.831 |4.384.656 |4.540.474

(*) varlıklar, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerden

ol nın mülkiyetinde olan İstanbul Silivri Selim Paşada yer alan

ıdilendirilmiştir.arsa, sat geri

9.2.2. Maddi o uran varlıklarrn, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve

faaliyetlerin maddi o an duran varlıklara bağımlılık derecesi haklanda bilgiler:

Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan finansal kiralama ile elde edilen maddi

olmayan duran varlıklar İstanbul Silivri Selim Paşada yer alan arsa olup, sat geri kirala Yöntemi

ile kredilendirilmiştir.
g.2.3. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlrklarrn bulunmasr halinde, ihraÇÇı

nilgi dot<iı.urrİrrİu yer almasr gereken fınansal tablo dönemleri itibarıYla bu varlıklar
için yapılan geliştirme harcamalarınrn detayı haklunda bilgi:

Yoktur.

esaSlna

9.2. Maddi olmayan duran varlıklar ha
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olmayan duran

o1mayan
Daha önce
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g.z.4.Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde

rayiçdeğervedayandığıdeğertespitraporuhakl.undabilgi:

ihraççının aktifinde bulunan maddi olmayan duran varlrkların gerçeğe uygun değerine ilişkin

olarak belirlenmiş ve/veya dışarıdan herhangi bir değerleme kuruluŞuna YaPtırılmıŞ değer tesPit

raporu bulunmamaktadır.

g.2.5. Maddi olmayan duran varlıklarrn kullanımınl veya satrşını klsıtlayan sözleşmeler

veya diğer lusıtlayıcı hükümler haklrrnda bilgi:

Yoktur.
unmast halinde,
;ibarıyla şerefiye

edinimine yol açan işlemler hakl,ırnda bilgi:
5.654 TL

g.2.6. Maddi olmayan duran varlrklar içerisinde şerefiye kaleminin

ihraççı bilgi dokümanında yer almasr gereken finansal tablo dönemlt

Şerefiye 2016 yılı ve öncesi işletme birleşmesinden kayn akta

oırrp, uı.tit toplamın binde ikisine karşılık gelmektedir.

r0. FAALiYETLERE vE
l0.1. Finansal durum:

10.1.1. İhraççının izahnamede yer alm

finansal durumu, finansal du
değişikliklerin nedenleri:

Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari Alacaklar

FİNANsAL DuRUMı iı,iş ELER

dönemleri itibariyle
ıla meydana değişiklikler ve bu

2,360.5|6

3.505.865
2|.539.4,7|

329;764
|2.947.823

925.023

9l8.990

İlişkili larafl ardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar
İlişl<il l Tarafl ardan Diğer Alacaklar
İlişl<ill Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

Stoklar

ş Giderler

Diğer Dönen Varlıklar
İliş1.ili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
İlişl.ili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varhklar

888.856 380.794

3.393.552 |.4|6.337
l8.671.065 22.898,385_

635.352 447.642
5;779966 11.137.555

69| .409 l .1 19.043
1,168.792_ 2;733.|22

518.171 506.268

,705.3|2

3,7.436;792

2.008.820
671.785

|2.705.7|6

1.758.046
7,10.458

892,766

14.257.107 |8.572.70l 26.868.148 27.031.613
DURAN VARLIKLAR

Finansal yatırımlar
Ticari Alacaklar

İlişklli larafl ardan Ticari Alaçaklar
İ li şl<ll l Olmayan Tarafl ardan Tiçari Alacaklar

Diğer Alacaklar
İl;ştili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişnili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

kullanım Hakkı varlıklar
MaddiDuran Varlıklar

- ,.rur.ori
3.805.319 4.3l5,420

7.388.,773
4.604.10l3.929.392

6|

VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR -lJ2jnn 

3ı.ı2.20ı8 3ı.ı2.20ı9 3ı.03.2020

42.527.452 31.747.163 40.639.146 56.949.695



Maddi.Olmayan Duran Varl ıklar
Peşin Odenmiş Giderler

İlişkili laraflara Peşin Ödenmiş Giderler
İllşl<ili Olmayan Taraflara Reşin Ödenmiş Giderler

Ertelenmiş Vergi Varhğı
Diğer Duran Varlıklar

Ilişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
ilişkili olmayan Taraflaraİlişkin Diğer Duran

varlıklar

l0.021.358 14.163.83l 14.384.656 14.540.474

306.357 603.55l 599.617 504.265

TOPLAM VARL|KLAR 56.7E4.559 50.3t 9.864 67.507.295 83.987.308

Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.602.109
4.193.500

727.904
23,170.65l

l,748

399.629

498.832
94.398

289.650
l01.527

9. l04.833
5.992.489

1.987.465
17.248.916

47.678
501.54l

7.964.34l
5.649.988

375.098
l8.058. l34

9.000
7.|20

526.|94

8.736.588
8.825.1l2
|.823.|75

23.496.560

l41.088
l39.586
663,962

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yüküml üliikler
Ticari Borçlar

İlişkili laraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmay an Taraflara Ticari Borçlar

Diğer Borçlar
Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ertelenmiş Gelirler

İlişl<iüi laraflardan Ertelenmiş Gelirler
İlişl<ili Olmayan Taraflardan İrtelenmiş Geli

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşıl ıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
İlişkili Taraflara |er
iıişkiüioımayan

yükiimlüliikler

1.1l8.195 32.014
- 2.740.303 461.828

l08.979 l03.163 l42.852
75,576 |23,406

10.056.502 380.079 5,538.757 14.037.835

UZUN VA YUKUM KLER 8.197.27l 5.992.196 9.743.300
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal YfüümlüIükler
Ticari Borçlar

Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar
İliştili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

3,247,3|6
4.300.023

1.5l2.447 2.389.0,1| 1.044.090
3.53|.976 6.530,32l 5.5,78.,7,7l

Diğer Borçlar
İlişkili laraflara Diğer Borçlar
Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

Ertelenmiş Gelirler
İlişkili laraflardan E miş Gelirler
İlişkiU Oümayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalı şanlara Sağlanan Faydalara İl işkin Karşılıklar
Diğer Uzun Vade|i Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlültikler

649.932 948.373 823.908 874.020

YNAKLAR 4.450.838 7.761.3l7 l6.636.476 l8.021.84l
Odenmiş Sermaye
Paylara İlişkin lrimler (İskontolar)
K6r veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
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7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

KISA VADEı,i yÜ xÜnıı ıÜı,Üxı,En
31.12.2ol1 31.12.2018 31.12.20lg 3t.03.2020

58.468.58644.136.450 36.565.75l 41.127.5l8



Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm

Kazançlan (Kayıpları)
Kir veya Zararda Yeniden Sınıfl andırılacak B irikmi ş

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Aynlan Kısıtlanmış Yedekler 650,284

(5.730.183)
2.030.,737

650.284
(3.699.446)

3.3l0.4,79

650.284
(1.15,7 ,97,7)

9.644.170

199.097

650.284
8.486.193
l.|86.267Geçmiş Y ıllar Karıl Zararı (-)

Net Dönem KarılZararı
56.784.559 50.3l9.864 61.507.295 83.987.308TOPLAM KAYNAKLAR

Dönen varlıklar: Dönen varlıklar içindeki en büyük kalemi, ti

ri*ri uıu*tıu, sözleşme karşılığı yapılan satışlardan kay
oluşturmaktadır.
aklardır. Ticari
üş, 2019 yılında
ıkmıştır. Toplam
19 yılında % 36

acaklann

20|8 İi

etlerinden

olarak 2019 yıl,ında Vo

gerçekeşmİştİr. 2017
yılında 11 milyon TL

nln üretim firması

alacaklar 2017 yılında 25 milyon TL'den, 20l8 yılında22 mi|yon ıL,ye (

24 milyon TL, ye yükselmiştir. 31.03.2020 tarihi itibarıyla 56 mil TL,

varlıklar içerisinde ticari alacak|ar 20|7 yllında o/o44,2018 yı],

oranrnda yer almakta iken 3|.03,2020 de %44 olarak gerç

önemli ," utıytıı. kısmı ilişkili olmayan taraflardan ticari alacak|arüffi

taraflardan ticari alacaklar toplam ticari alacak|arın 2 da o/o

Yo|52'ini ve 2019 yılında gerileyerek o/o5 ini ıluştu 3_,2O hi itibarıyla

ilişkili taraflardan ticari alacak yoktur. iliştlıi taraflardan_

Ese Tarım ve Hayvancılık San. Tic, A,Ş,'ne yapılan satış al

Stoklar; yıllar itibarıyla toplam varlıklar !

16 oranında yer almaktadır. 3|.03.2020
yılında 12,9 milyon TL, 201

tutarrndadır. 3|.03.2020 tarih |2
ilk

TL,di

olmasından dolayı, en önemli

bir önceki dö
varlıkları toplam

Duran Varlıklar: Şİrket' İn dur lL rKen, ZUı / yııuıuir |o)J

milyon TL'ye 2019 yııında26, ?,!':?9?..p^::l1l,:"o*::*:ar n ı r- oıarak gerçekleşmiştir, Duran

20 2018 yılında 0/o36,2019 yılında ise

TL iken,2017 yılında 18,5

;r;öş;,';oY;;', ??i,i"i "'::,ry*'adır 
D;111 :::l*li

li duran varlıklardr. Maddi olmayan duran varlıklar

olmay n varlıklaiın o%96,srnı, 2018 ve 20117 yıllarında sırası ile
,ini, 020 tarihi itibarıyla benzer şekilde Vo9},ini oluşturmaktadır.

ran varl olam duran uuihkı*r, 20 l 7 yılınd o^7 0, 2018 yı1'ında o/o7 6

ve 2019 yıl ,iinğ, .2020 tarihinde o/o53'ünü oluşturmaktadır. Maddi duran

,}rrÜ* ,.İrİ"- ıkların 2017 yılında ,9 milyon TL ile o^27,20|8 Yılında 3,8 milYon
^^ AnAn, :1 ::1:1^^----1^ 

^ 
r *:l,,^_

İt'İ";n)ö.İ}o 4,3 milyon TL ile 7o16'sını 31.03.2020 tarihi itibarıyla 4,6 milYon'l'L ıle "h'zU ve lV +,J ııIıryuu
TL ile Yo|1,sinioluşturifaktadır. Cari dönem sonu itibarıyla maddi duran varlıkların oZ56'sını

2,5 milyon TL ile arsalar oluşturmaktadır,

eli yükümlülükleri Şirket'in faaliyetleri için
durumlarına göre yıllar içinde değişim

lülükler 44 milyon TL iken, 2018 yılında 36

yılında toplam kaynaklann o/o 77's\ni, 201.8

60'rru ve 2020 ilk çeyrek sonu itibarıy|a 0/o6

içerisinde iki önemli kalem yer almakta olup

ul stoklarıdır.
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vadeli Yükümlülük|erin Vo 33'ünü, ticari borçlar o/o 44,inu oluşturmaktadır. 2019 yılsonuitibarıYla kısa vadeli borçlanmaların içerisinOe l .362.840 TL tutarında Kısa Vadeli KiralamaYükümlülüğü bulunmaktadır.

**f'H |lj,l'::!|,T] '"*,".,.r^,.": lli*İl*tlardır. Ticari borçıar 20ı7 yııında23,8milyon TL ile toplam kaynakların o/o 42'sini, zoıs yıİında 19 mirılrlJult 'lJ llÇ tUPlilIIl KaYnaKlann "/o +2'S|n1,2018 yılında 19 milyon TL ile o/o38,ini,2019
Yllında 18 milYon TL ile Vo27'sinive2020 yrü,r,n ift çŞreginde23 milyon TL ile yo27,sini23 milyon TL ile Yo27'sini

;'}*:Tiij::, l j ::l . Tl:':lll,:",'.] 19:' 
tı""-ı i ol;rrffikı 

" b t,ı ii; ;' ;"d;#1 i,ı]ii
:TPi,li:lil b"lolaryer. almaktadır. 20|9 yıl sonu itibarıyla ilişkiıi!ıvqrı uvıyıqL !çı .lruıanlaqıf. zv|y yll Sonu ltlbarlyla ilişkili ticari borçlartoPlam ticari borÇların%o2'sini oluşturmaktadır. 2020 i|kçeyreğinde iliş ara ticari borç

Uzun Vadeli Yükümlülükler: İhraççı'nın 2017 yılında uzun vad milyonTL iken, 2018, 2019 yılları itibariyle değişkenlİk göstererek 5.9 rınn .]-T

bulunmamaktadır.

ve en son 31-03-2020 tarihi itibarıy|a 7,4 milyon T[. olarak

P,::rjy:]"1^,* ^ff Td_" borçlanmalu.,., k,.u _, olu.rfffinansmanı için alınan kreuııerden oluşmaktadır. IJz kiimliı
ağırlıklı olarak uzun vadeli borçlanmalar ile diğer finansal "ffi;ı;
+|,if: ];1rlY.:,]l:': tonly;ı^zun.vadeli yül<1lm|tl|ut| 5 milyonJ rrrrrJUll

l'".İ: '49o,Yl';,?9l2.,"l,da S,9.miıyon TL iıe %o9ı,ini eğinde 6,6milyon TL ile %88'ini oluşturmaktadır 19 yıl sonunda 9 kiralama işlemlerinin
muhasebeleŞtirilmesi ile uzun vadeli yü kİer içerisine oıo miıyon TL,2020 i|k!v-v rr\

rryF':d: |f *'l:n TL kiral dahiı ediı 2lıi'yııında kiraıama
ş]"*":1_1,tl:d:H5:Oi ve l u:_ döneme İĞ'*İl*uU 2,7 mllyonTL'ye gerilemiş, 2020 ilk çeyr mııyon TL o rçe tir.

Özkaynaklar : 2017 yılında
yılında 7.7 milyon TL ile

lam kaynak|arın o/o7' sine, 20 1 8

yılının ilk çeyreği 18 milyon TL
yılı 16.6 milyon TL ile o/o24'ine ve 2020

dönem net ili olm
1|e Yo2l' karşılık gelmekte olup yıllar itibarıyla

dört dönemde de ödenmiş sermayesi

2 milyon .en 20l
r. Dönem net karı 20l7 vılında

milyon TL gerçekleşmiş, 20l9 yılında önemli bir
sıç nem net yükselmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde dönem
net ilyon TL ol

Likidite oran

%I

gösteren oranlardır.
beklenmedik piyasa

likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu
ıin likidite durumunu, vadesi gelen borçları ödeme gücünü;

ve ekonomik durumlarda işletmenin faaliyetlerini sürdürebilme

Mali YaPı Oranları: Şirket'in kaynak yapısını gösteren ve Şirket'in varlıklarının hangi
kaYnaklarla ne oranlarda karşılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde şirket,İn
uzun vadeli borçlan ödeme gücü gibi mali yapı durumu ana|izedilebilir.

Şirket'in öncelikle olarak yabancı kaynak ağırlıklı bir mali yap|ya sahip olduğu söylenebilir.
Özkaynaklar/Aktif toplamı oranı 20İ7 da-%o8 iken, 2018- İe-%ol1, )0ıe yııında %o 25,e
yükselmiştir.2020 yılının ilk çeyreğinde bu oranYo 21 olarak gerçekleşmiştir.
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Özkaynaklar/Finansal Borçlar 2017 yılında % 9
yılında ise Yo 33 oranında gerçekleşmiştir. 2020
gerçekleşmiştir.

seviyesindeyken, 20l8 yılında Yo 18. 20l9
yılının ilk çeyreğinde bu oran o/o 27 olarak

Karlılık Oranlarr: Bu oranlar Şirket'in faaliyetleri sonucu elde ettiği karlılığı ve bir anlamdasermayenin karlılığını ölçmektedir.

ıhraççının finansal tablolarından hesaplanan bazı mali oranlara aşağıdaki tabloda yerverilmektedir.

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli
Yül«irrılülükler)
Likidite Oranı [(Dönen Varlıklar-Stoklar-
Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli
Yükiimlülükler]
Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/I(ısa
Vadeli Yüktimlülükler)
Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli
Yüktimlülükler /Toplam Kaynaklar)
Özkaynaklar/l(ısa ve Uzun Vadeli Borçlar
Özkaynaklar/Kısa ve Uzun Vadeli
yiiktimlülükler
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar

0,96

o,67

0,05

0,92

0,54

0,09

0,08

0,87

0,7I

0,02

0,85

1,30

0,18

0,15

0,99

o,72

0,01

0,75

I,7l

0,33

0,25

0,97

0,76

0,0l

0,79

2,40

0,27

0,2|

10.2. Faaliyet sonuçları:

l0.2. 1. İhraççının izahnamede' tablo dönemleri itibariyle
faaliyet sonuçlarına,[işkin bilgi:"

Şirket'in ana faali soğutma ü leri, ve montajı
gelirlerinden ol

Satışların Maliyeti (-) (55.974.450) (7,7.480.176) (91.61s.002) (25.661.664)

Pazarlanıa. Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

(306.847) (1.246.503) (7|2.638) (l s5.230)

7.562.835 7.2ı$2; 6.932.62; 2.189.06;

(7.289.|35) (ı0.968.194) (5.322.959) (1.438.343)

Yatırtm FaaIiyetlerinden Gider|er (-)
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31.12.20|7 31.12.20l8 3I.12.20lg 31.03.2020

GELlR TABLosU (TL)
01.0l.- 01.0|.

31.12.2017 ,,.rr.ro,,
01.0l.- 01.0l.-

31,12.2019 3 ı.OJ.2020



ttNAN§MAN GIDERl UNUDst lAALlYU t

xARvznRını 5.234.309 4.051.029 l4.730.0l l 2.267.332

Finansman Gelirlerı

Finansman Giderleri G) (2.427.347) (1.806.756) (2.74l,.384) (580.04l)

xAnvz.lnlnı 2.806.962 2.244.273 l1.988.627 1.687.29l

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)

- Dönem Vergi Gelir / Gidsri (-)

- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)

(776.225\

(l 39.645)

(636.580)

1.066.206 (2.344.457,t (501.024)

,769.0,1l (2.340.522) (461.828)

297 .l95 (3.935) (39.1 96)

SURDURU LEN FAA LIYETLER DONEM

xınııznmRı 2.030,737 3.3|0.479 9.644.170 1.186.267

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem

Karı/Zararı (-)

ffi 2.030.737 3.3l0.479 9.644.170 1.186.267

-DönemKar,/Zarff 

inınDağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ana Ortaklık Payları

Hasılatın dönemler itibariyle

Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Di
Brüt

Diğer Indi

2.o3o.737

2.030.737

3.3lU.479 9.644.17|J 1.1ü6.267

3.3|0.479 9.644.1,70

47.032.187
4

|7.185.263

(l82.161)
(l4.887)

59.|46.|44
31.350.682

269.662

(l l 1.030)

(42,649)

49.4l8.643
59.203.661

549.032

(517.108)
(20.761)

21.388.391
6.584,|26

I07.213

(631)

843.474

65.060.924 90.766.488 109.171.336 28.079.730

80.845

Net Satışlar 64.783.031 90.586.858 108.533.764 28.079.099

olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içerisinde hasılat artışırun kaynağı müşteri saylsr, ürünleşmiŞ

proje sayısı ve/veya sözleşme tutarlarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır.

Ticari faaliyetlerden brüt kat 2O|7 yılında 8,8 milyon TL iken, 2018 yılındao/o 48 artıŞla 13,1

milyon TL; ye yükselmiştir. 20|9 yılında ise Brüt Kar Yo 29 oranında artarak 16,9 milyon
olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıllnın ilk çeyreğinde brüt kar 2,4 milyon TL olarak

gerçekleşmİştİr.

5.951 99.703
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ise aşağıdaki

2077 yılında 64,7 olan Net Satış Hasılatı 2018 yılında Vo39 oranında artarak 90,5

milyon TL seviyesine çıkmıştır. 2019 yılında ise Hasılat önceki döneme göre o/o |9 aratarako/o

01.01._ 01.0l.-
31.12.20|7 3t.12.2018

0r.0l.- 01.01.-
31.12.2019 31.03.2020



şirketin Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri, 2017 yılı için 7,5 milyon TL iken, 20|8 Yılında7,2

-iıyo, TL ve 2019 yılında 1se 6,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk

çeyreğinde 2,1 milyon TL seviyesindedir.

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 201 7 yıhnd a 7 ,2 mi|yon TL iken, 20 1 8 Yılında 1 0,9 milYon

TL,201.9 yılında 5,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının İlk çeyreğİnde 1,4 mİlyon

TL seviyesindedir.

Finansman Giderleri 20],7 yıIında2,4 milyon TL, 2018 yılında 1,8 mily 2019 Y/..ında2,7

milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde 58] seviYesindedir.

TL iken, 2018,;ıılında milyon olmuş veİhraççının Faaliyet Karı 2017 yılında 5,2 milyon
2019 yılında önceki döneme göre o/o 263 artarak

yılında faaliyet karı2,2 milyon TL seviyesindedir.

uru

gerçekleşmiştir.

fl,2018 yılında % 48

çıkmıştır. 2020

artışla 13,1 milyon
16,9 milyon olarak

İhraççının 2017 yılında 2,0 milyon TL olan Net Karı,
TL,2019 yılında ise %191 oranında artışla 9,6 milyon

a o/o 63 ışla 3,3 rrii
kleşm

gerekse karlılıkta yaşanan artışta sözleşme tutarlarındaki

etkili olmuştur. 2020 yılınrn ilk çeyreğinde net kar 1,1 mily

10.2.2. Net satrşlar veya gelirlerde 
... 
meydana gelen değiş ile bu

değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:
2017 yıiıında 64,7 milyon olan Net Satış ı 2018 yılında 9 oranında artarak 90,5

milyon TL seviyesine çıkmıştır. nda lat önceki göre o/o 19 aratarak

108,5 milyon TL olarak Yıllar inde
lardan kaynaklanmaktadır.sayısı, ürünleşmiş proje sayısı

2020 yılının ilk çeyreğinde net

İhraççının Brüt
TL' ye yükselmişti
gerçekleşmiş!i

10.23. İ
meyd

Y
10.3. İhraççının

hası

29 oranında artarak

gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya

-ik, firrr.,sal veya parasal politikalar hakkrnda bilgiler:

Gerek hasılat
ş projeler

yılında 8,8 milyon TL
a rse

,VA
faaliy

kısa vadeli mlülükler
Garantili

8.825.112Teminatlı
49.643.4,74eminatsız

uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçlarrn krsa

vadeli lusrmlarr hariç)
Garantili
Teminatlı

6.452,79].
Garanti si z/Ternırıq§ız

IJzun Vadeli Yükümlü
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klar
ıkarılmış se

Di
9.871.557TOPLAM KAYNA

Nakit
B. Nakit

Amaçlı Finansal Varl
D. ite (A+
E. Kısa V
F. vadeli Banka

vadeli Banka kredilerinin kısa v 8.825.112
H. Diğer Kısa V, Finansal

vadeli Finansal F+G+H
Yadeli Net tr'inansal

k. uzun vadeli

M. Diğer Uzun Vadeli Kred
N. Uzun Vadeli Fin
O. Net Finansal Borcluluk (J+

tablo tarihiızahnamenin imza tarihi itibari
finansman yapısl ve borçluluk inunda önemli

Sonuç olarak Şirket' in net
TL olan toplam lüklerin

11. İHRA N

11.1. İh rn krsa

Şi 2020 iti e fon kaynakları aşağıdaki gibidir.

(3 | .03 .2020) itibaren,

,9 Milyon TL olup, bu tutar 65,9
arlıkların ise Vo 2 1'i seviyesindedir.

naklarr haklanda bilgi:

kısa vadeli Fon kaynaklan
kısa vadeli nmalar
Ticari bo

borçlar
Ertelenmiş gelirler

lasa vadeli yükümlülükler 14.180.687
nlara alara i

Dönem Karı V Yükümlül
Tkısa vadeli Fon

68

Son

uzun vadeli Fon Tutar



Ertelenmiş gelirler
nlara nan faydalara il

uzun vadeli Fon ka T

kısa vadeli yükümlülükler
uzun vadeli yükümlülükler 7.496.881

öden
Yeniden me ve ölçüm kaza
Kardan
Geçm ıllar karlan veya zararları
Net dönem karı veya z^rarı

18.021.841

kısa vadeli yükümlülükler/T naklar
Uzun Vadeli Yükümlülük|erlTonlam naklar

naklar/T naklar

uzun vadeli nmalar

hraççı'nın fon kaynakları; ağırlı
toplam kaynakların Yo 6|'ini
ticari borçlar I8,4 milyon TL
kaynağını oluşturmaktadır.
kullanarak borçlanma nedeniyld kacak

olmayı hedeflemektedi

6.622.86l

le kısa vadeli kaynaklar
ar |3,6 milyon TL iken

iler ihraççının en temel fon
finansmanında öz kavnaklarını
n ortaklarının elde edeceği kar

paylarının

İhraççı'nın 20l9 yıl
3.3l0.479 T
sipariş
Elinde ut fon

"[1ibarıyla
l

Diğer taraftan,
alacaklar ve borçl
hizmetin bedelinin

.644.170 TL ve 2018 yılında elde ettiği
fonunu oluşturmuştur. Ihraççı almış olduğu

hammadde malzemeye ihtiyaç duymaktadır.
ımlarını peşin yaparak maliyeti düşi.irmektedir.

hammadde tedariği yapmaktadır. Personel ücretlerini her ay
ir. P iderleri ve kira ödemeleri önemli gider kalemleridir.

lan tahsilatlarda gecikmeler olabilmektedir. Dolayısıyla
arasında vade uyumsuzluğu oluşabilmektedir. Müşteriye verilen
nın yapılması, maaş ödemelerinden daha sonra gerçekleşmesi

ihtiyacının bir kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kullanılan
banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir Şirketin mevcut faaliyet hacminin büyiitülmesi ve
yeni yatırımlar yapılabilmesi için halka arzdarı gelecek fonun önemli katkıları olacaktır.

11.2. Nakit alamlarına ilişkin değerlendirme:
İhraççı'nın 2017,2018 ve 20l9 yılları ve 3I.03.2020 tarihi itibariyle özet nakit akım tablosu aşağıda
yer almaktadır.

A.İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen
Nakit Akımı

(928.854) (924.8o9) (2.444.|50)
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874.020
7.496.88l

58.468.586

ozkavnaklar Tutar (TL)
7.500.000

l99.097
650.284

8,486.193
7.186.267

Toıılam Ozkaynaklar

Tonlam Kavnaklar 83.987.308
0.70
0.09
0.2l

Net Dönem Karı/Pasif 0,01

Ozet Nakit Akım Tablosu (TL) 3l.|2.20l7 3|.12.20|8 3|.l2.20l9 31.03.2020

6.948.398



C.Finansman Faaliyetlerinden Nakit
(6.683.254) 3.2|0.762

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (1.242.340) (I.471.660) (508.062) 324,5|8
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri

B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (1.507.485) (4.341.603) (1.206,219\ (442.094)
Nakit

Ihraççının nakit akımları yıllar itibariyle faaliyetlerine bağlı olarak değiş k göstermiş olup,
lında 888.856 veyıllar itibarıyla pozitif gerçekleşmiştir. 2017 yılında 2.360.5|6 TL, 201,

2019 yılında 380.795 TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak 2020 yıl. ilk çeyreğinde
7 05.3 |2 TL olarak tespit edilmilmiştir.

iyle fi

hemde
uşturarak

önceki
ve dönem

gitmektedir. bir fon kaynağı olarak

380.795 TL nakit varlığı,
bulunmaktadır.|4.

İhraççı 20|7 yıiıında işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akım
finansman faaliyetlerinden negatif nakit elde etmiştir.
milyon TL pozitif nakit oluşturmuştur. 2018 yılında
yatırım faaliyetlerinden negatif yatırım, finansman faali
dönem sonun 888.856 TL pozitif nakit akım oluşturm
döneme göre net nakım akımları tutarsal az olmakla birlikte

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı
İhraççı gerek duyduğunda banka
ise ticari borçlar kullanı

İhraççı'nın 3I.|2.2019 tarihi
18,433.232 TL ticari borcu ve

büyük ölçüde halka arz geliri ve
özkaynakları ile planlamakta olup, ların gerçekleşmesi halinde İhraççı'nın
borçlanma ihtiyacı o'

11.4.Işlet
.2019 ,lıkları 40.639,148 TL, kısa vadeli yükümlülük

'41.I27 .5l9 göre Şirket'in dönen varlıklardan kısa vadeli
in çıkarıl hesaplanan net işletme sermayesi eksi olarak gerçekleşmiş olup

( 7|) fo 31.03.2 l tablolarda net işletme serrnayesi (1.518.89l) TL eksi
olarak ilıraççi elindeki nakit kaynakları, potansiyel halka arz gelirleri ve
faaliyetlerinden itesi göz önünde bulundurulduğunda, bu sermaye piyasası
aracı notu tarihi 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli işletme
sermayesine sahip o r. (3|,12.2018: (4.8l8.587) TL, 3 |.|2.2017: (1.608.999) TL).

Şirket'in ana maliyet unsuru personel gideridir. Şirket bu giderleri 30 gün içinde ödemektedir.
Diğer taraftan, müşterilerden yapılan tahsilatlarda gecikmeler olabilmektedir. Dolayısıyla
alacaklar ve borçlar/giderler arasında vade uyumsuzluğu oluşabilmektedir. Müşteriye verilen
hizmetin bedelinin tahsilatının yapılması, maaş ödemelerinden daha sonra gerçekleşmesi
durumunda İhraççı'nın ek likidite gereksinimi ihtiyacı doğmaktadır. Bu işleyişten doğan fon
ihtiyacının bir kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kullanılan
banka kredileri yolu ile finanse edilmektedir.

Şirket, yapacağı yeni yatırımlar için işletme sermayesinin yetersiz kaldığı durumlarda ilave
kredi kullanmak zorunda kalabilir. Şirket'in kredi kullanmasr durumunda finansal giderlerin
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3.798.797 1,622.966

3.602.856 2.360.5|6 888.856 38o.,794

2.360.5r6 888.856 380.794 705.3l2

,y.,9

sonunda 380.795 TL'lik pozitif nakit elde

ratma



artmasıyla karlılık oranı düşebilir. 2019 yılı itibariyle Şirketin ortalama tahsilat süresi 40
gündür, ödemelerin zamanında yapılması için Şirket yabancı kaynak kullanabilir. Ayrıca Şirket
porsonel maaş ödemeleri için de yabancı kaynak kullanmaktadır. Şirket çeşitli sebeplerle kredi
bulamayabilir, kullanamayabilir. Ihtiyaç duyulan dış kaynak fınansmanının sağlanamaması ya
da istenilen koşullarda sağlanamaması Şirket' in kirlılık ve finansal durumunun olumsuz
etkilenmesine sebep olabilir.

Mevcut durumda yeterli işletme sermayesi bulunan Şirket'in, sektöründe tanınırlığının

ürünlerin geliştirilebilmesi için kaynak girişine ihtiyaç duyacağı öngö
Dünya'da hızla gelişmekte olan ve global rekabet açık bulunduğu sekt alanlarında Pazar
araştırmaları, iş geliştirme faaliyetleri ile gelecekte Şirket büyü
yatırımlara yönelik firsatları kaçırmamak için güçlü bir

sağlayacak yeni
yesine gerek

bulunmaktadır. Bunun için halka arzdan elde kaynağın bir kısmını i olarak
tutulması planlanmaktadır. Bu işletme sermayesine, geliştiril
aşamasında yüksek maliyetlere maruız kalınması ancak karşılığııİ
dönemde elde edilmesi durumunda ihtiyaç duyulabi . Bu kaynak firma satış
pazar|ama faaliyetlerinin artırılması, kurumsallaşmanın h i dış
kaynak ve personel yapısının oluşturulması için de kul

Dönen varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Net işletme
sermayesi
Cari Oran

11.5. Faa
etkileyebileceJk fon

Kendi T

Banka

veya

3.929.990
l0.232.|28
5.220.000

40.639.I48
41.127 .519

3.4|7.228
5,76|.0I4_

3|.747,|63
36.565.750

1.890.000

42.527.45l
44.|36.450

(1.608.999)
0,96

3.4|7.228_

Vadesi

0,99

eminatların Toplam Tutarı :

0,87

Ve'filen tem
verilen temi
verilen ipotekler

1.890.000 3.4|7.228Tonlam 19.382.118 9.178.242

İhraççı Tarafindan Verilen TRİ'ler tablosundaki toplam TL tutarları, verilen teminat mektupları
ve ipoteklerden oluşmaktadır.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla İhraççı tarafindan verilen teminat mektupları:

Verilİş Tarihi P::'_ TL
l utarr

bünyesinde devamlı olarak yeterli işletme sermayesi bulund

vakıfbank
Anadolubank
vakıfbank

3.06.20|4
25.05.20|7
2|.06.20|7

120.000 SURESIZ
25.000 SÜRESİZ
45.000 sÜnEsiz
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artırılması, yeni iş ortaklıklarının sağlanması, pazarlama çalışmalarına i ve yeni
. Şirket'in

31 Mart 2020 31 Arahk 2019 31 Aralık 2018 31 Arahk 2017

31 Mart 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017



vakıfbank
Akbank
Akbank
ziraat Bankası

3.03.2020
22.02.20|9
16.0|,2020
24.03,2020

380.000 € 2.739.990
400.000
300.000
300.000

|8.|1,2020
22.05.2020
|6.0I.2021
24.03.202I

Toplam 3.929.990

Veriliş Tarihi

VAKIFBANK 03.06.2014
ANADOLUBANK 25.05.2017
VAKIFBANK 21.06.20|7
VAKIFBANK 1 1.07.20l8 31.03.2020(Vadeli

22.02.2019 22.05.2020(Vadeli
|6.0|.2020 16.01.202|N

3.4|7.228

31 Aralık 2019 tarihi itibarı ı tarafindan verilen teminat

31 Mart 2020 itibarıyla lhraççı tarafindan verilen i

Ana
83141814 Taşınmaz

Ana Mersin/.
86608104 Taş

Kat
Tekke Mah.

l5784380 İrtifakı

71051

Antal ANK
ffN:Ol500|5264 2.000.000 36%
API VE KREDI

ifakı

Bina

Bina

Bina

BA
A.Ş.VKN:9370020892
SN:258) AKBANK
T.A.Ş. VKN:O1 500|5264
SN:258) AKBANK
T.A.Ş. VKN:015O0l5264
(SN:31) TÜRKİYE
HALK BANKASI A.Ş.
VKN:4560004685

700.000 51%

250.000 36%

l7o.o0o l3yo

2.100.000 36%
5.220.000

Rapor tarihi ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

İhraççının Devam Eden Davaları

Aşağıda 3l.|2.20|9 tarihi itibariyle ihraççı tarafindan açılmış ve halen devam eden her türlü
davalar, ihraççı tarafindan yürütülen icra takipleri ve ihraççı aleyhine açılmış ve halen devam
eden her türlü dava ve durumları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
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Banka Türü TL Tutarı

SURESIZ l20.000
SURESIZ 25.000
SURESIZ 45.000

2.527.228
AKBANK 400.000
AKBANK --x
Toplam

Taşınmaz
kimlik zemin

Adres Bina/Arsa Inotek Alacaklı

Arıa
86607971 Taşı

ry

eniz

Dava Tarihi ve Dava
Dosya No Davalı Konusu Dava Tutarı Durum



"Karara çıktı. Karar
temyiz edildi.Dosya
Yargıtayda."

|34.525TL
"GEMAK Genel Soğutma
Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti.
EASY SHELF"

3. Asliye
Tic.Mah.
20|7l39l"

"Bilirkişi Raporu
geldi. Rapora itiraz

edildi.
Duruşma günü;

12.02,2020,

||,7.664TL
isriHrcnr
DAVASI

"l-Yapı Kredi Bankası A.Ş.
2-Eks Elİktromekanik Taah. İnş.

San. ve Tic.ltd.Şti.
3- İnoveks Enerji Dağ. ve

Kontrol Sis. san. ve Tic.Ltd.şti.
4- Munise GÖRGÜL

5-Mehmet TEKİN

"İstanbul l. İçra
HukukMah.
20l6l|369"

"Ankara 8 Asliye
Tic.

2019l||3"

"GEMAK Genel Soğutma
Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti.

EASY SHELF"
3. Asliye
Tic.Mah.
20],7l39l"
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Tazminat

Hasımsız Çek iptali 8.000 TL

"Tazminat
49.370

83.725 TL
"Karara çıktı. Karar

tem.viz edildi.
Dosya Yargıtayda,"

§



Dava Tarihi ve
Dosya No Davalı Dava Konusu Dava Tutarı Durum

Istanbul 3. Icra
Müd.20121998

"Şener AKAR
(AKPANEL) "

Icra takibi-
Faturadan
Doğan
Alacak

l6.806 TL "Devam ediyor.
Borçlu batık"

"İstanbul 27.İcra
Müd.
2017l16372-3"

Erbulut İnş.Ltd.şti. Çek 94.857 TL İşlemler devam
_ediyor.

"Istanbul Anadolu
2l. icra müd.
20l4l20661,

"EKS
Elektromekanik
taah. İnş.
San. ve
Tic.Ltd.şti."

Fatura

"Istanbul Anadolu
21. İcra müd.
20l4l20663"

"lNOVEKS Enerji
Dağıtım ve

kontrol sistemleri
San. Tic. Ltd.Sti."

Fatura

"İstanbul 27.|cra
Müd.
20l4129|68"

"Istanbul
Anadolu J. yda Tehir-I icra

kararı var
Yargıtay kararı
bekleniyor."

"Istanbul
Anadolu 17.. İcra
müd.
2o|7l18257 "

l 17.280 TL İşlemler devam
ediyor.

"Büyükçekmece
3. İcra müd.
201.7l222M,

1.936.605 TL "Haciz işlemleri
devam ediyor."

Çek 1,356 TL İşlem devam ediyor.

"İstanbul 20.|cra
Müd.
2o1,8l9635"

§frTolga
rüı-Erçi
2-1- Tekbal Dış
Tic.Ltd.Şti."

Çek 158.150 TL İşlemler devam
ediyor.

"Mersin 5. İcra
Dairesi
20|9l5249-50"

"Kalyoncu
Nakliyat Ltd. Şti.
Gaye Soğutma Ltd.
Şti."

Çek 819.7l8 TL

"Haciz işlemi
uygulandı.
Menkul ve
gayrimenkullerine
haciz konuldu.
Anlaşma
yapıldı.Alacağın
büvük kısmı tahsil
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Cari Hesap



edildi. Dosya devam
ediyor."

"İstanbul Anadolu
l7. İcra Müd.
20l.7l|2547,

"1- IMGE Soğutma
ısıtma Mak. Müh.
Inş.
San. Tic.Ltd.Şti.
2-|kiz Aslan
Tic.ltd.Sti."

Çek 70.000 TL "Haciz işlemleri
devam ediyor."

"İstanbul Anadolu
17. İcra müd.
201,7l|2546"

"1- IMGE Soğutma
rsrtma Mak. Müh.
İnş. San.
Tic.Ltd.Şti.
2- Ferhat
KERMEN"

Çek

Haciz işlemleri
ediyor.

lıksız çekten
erhat kermen'e

ıktr. "

"İstanbul Anadolu
17. İcra müd.
2017ll2550"

"1- İMGE Soğutma
rsrtma Mak. Müh.
i.,ş.
San. Tic.Ltd.Şti.
2- Şeref ev Aletleri
ltd.Sti."

Çek
iz işlemleri

"İstanbul Anadolu
6. Icra müd.
2014l19808"

iNovprs Ltd.şti.{ 1TL İşlem devam ediyor.

"İstanbul Anadolu
l l. Icra müd.
2ol4l|9843"

"EKS
El
taah.
San. ve
Tic.Ltd.şti

İşlem devam ediyor.

"İst.And.
müd.
201.

Alacak 54.184 TL
"Haciz işlemleri
devam ediyor.
Borçlular batık"

"İst. And. 2

Müd.
20|6l135l8, Haf.Nak.Tur.Otı

Gıda Mad. San. ve
Tic.ltd.Şti."

Çek 31.750 TL
"Haciz işlemleri
devam ediyor.
Borçlular batık"

"İstanbul Anadolu
2. İcra Müd.
201.6l|35|6"

"1-İZO-TEK ısı
yalıtımı Montaj
izolasyon Taah.
irş.
Haf.Nak.Tur.Otı
Gıda Mad. San. ve
Tic.ltd.Şti.
2- E.S.S. End. Soğ.

Çek 445.000 TL
"Haciz işlemleri
devam ediyor.
Borçlular batık"
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Isıtma izolasyon
san. ve Tic.ltd.Şti."

"Istanbul Anadolu
2. İcra müd.
20l6l135l,5"

"E.S.S. End. Soğ.
Isıtma izolasyon
san. ve Tic.ltd.Şti."

Çek 150.000 TL
"Haciz işlemleri
devam ediyor.
Borçlular batık"

"İstanbul Anadolu
2. İcra müd.
201,6lI35],4"

"1- E.S.S. End.
Soğ.
Isıtma izolasyon
san. ve Tic.ltd.Şti.
2-iZo-TEK ısı
yalıtrmı Montaj
izolasyon Taah.
inş.
Haf.Nak.Tur.Otı
Gıda Mad. San. ve
Tic.ltd.Şti."

Çek
Haciz işlemleri
Levam ediyor.
}orçlular batık"

"İstanbul Anadolu
17. İcra müd.
20l.7l3|1|7"

"l- E.S.S. End.
Soğ.
Isıtma izolasyon
san. ve Tic.ltd.Şti."

Cari Hesap

"İstanbul Anadolu
l7.icra müd.
20]ı7ll2545"

imge Soğut*u ir,ş.{
Ltd.Şti.

İşlemler devam
ediyor

"Istanbul anadolu
17. İcra Müd.
201.7112548 "

"Hac\z işlemleri
devam ediyor."

Mak. Müh.

: ll

190.000 TL "Hac\z işlemleri
devam ediyor."

§ffi
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135.846 TL

Çek



Dava Tarihi ve
Dosya No

Davacı Dava Konusu Dava Tutarı Durum

İstanbu l

Anadolu 5. Asl.
Tic.mah.
2015l1ı45,

ll "GEMAK Genel
Soğutma Mak.
San.ve
Tic.Ltd.Şti."

İtirazın İptali 245.2|0TL

"Dava devam
ediyor.
Duruşma Günü
26.03.2020"

"İstanbul 18.

Asliye Hukuk
Mah.
20].7l3|9-

Yapı Kredi
Bankası A.Ş.

Tasamıfun
iptali

||7.664TL l
Dava devam
ediyor.
Duruşma Günü
27.03.2020

"Alanya 1

Asliye Hukuk
Mah.
20],71368,

"PFİ Ortadogu
Endüstriyel
kapılar ve
Otomasyon
sistemleri San.
Tic.A.Ş."

Tasamıfun
iptali

"İstanbul
Anadolu 28. İş

Mah.
201.,7l|9|2"

Berat YILANCI Alacak

"Dava devam
ediyor.
Duruşma Günü
:27 .02.2020"

"İstanbul
Anadolu 14. İş

Mah.
2o|7l|649" Dava devam

ediyor Duruşma
Günü:
28,04.2020

ll Istanbul
Anadolu 8.Iş
Mah.
20|,7l|638"

Eı,ııre
EK]\4EKÇioGı-t]

1.700 TL

Dava devam
ediyor.
Duruşma günü:
13,o|.2o2o

"Istanbul
Anadolu 16 lş
Ma],ı.
,nl Q/,l 06?lt

ENTEŞ Alacak 30.000 TL

"Dava devam
ediyor.
Duruşma Günü
27.02.2020,

"İstanbul
Anadolu 10.

Asliye Ticaret
Mah.
?n-ıR/l 106||

w

ef Güvenlik Cari hesap 2|.677 TL

"Dava devam
ediyor.
öninceleme
Duruşma günü
26.||.20|9"

Tazmınat 254.000 TL

Dilekçeler
Teatisi devam
ediyor.Duruşma
Günü:
26.o2,2o2o
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Alacak
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11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan
önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları haklunda bilgi:
İhraççı'nın halka arz gelirinin kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararının dışında yönetim
kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımları bulunmamaktadır. Soğutma sektörünün
yurt içi ve yurt dışında rekabete açık olmasından dolayı sürdürülebilir büyümenin sağlanması

geliştirilmesi, ilgili AR-GE çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu
işgücü ile AR-GE çalışmalarının yürüteceği veri merkezi yapılanmasına i duyulmaktadır.

12. ARAŞTIRMA VE GELiŞTİRME, PATENT VE LiSAN

|2.|. İzıhnamede yer almasr gereken finansal tablo dö
araştrrma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk ptığı a

ya
veg
,içinetkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olm

ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

ıı. nĞiı,iıvı niı,ciı,Bni
13.1. Üretim, satrş, stoklar, ma
eğilimler hakl«rnda bilgi:
İhraççının performansını etkile
sektoründeki yatırım eğilim
finansman maliyeti gibi konu
dalgalanmalar; sektöre ilişkin i
gelirlerini olumsuz

Şirket'in yıl
seviyesi 9 yılı
artışı mevcuttaki

artması

bu et

satış fiyatları len önemli en son

ve Türkiye market,risi
ik ,, finansmana erişim ve

ilecek ekonomik kriz ve
ilecek zorluklar İhraççının

yatırımların ertelenmesine veya

64,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ğ<lstermiş ve 2018 yılında 90,5 milyon TL
seviyesine yükselmiştir. Her geçen yıl cirodaki

projÖl'brin bitip ticarileşmiş olması ve yıl itibarı ile firma
biyle daha büyük ihalelere iştirak edebilmesinden

içe

2020 ilk çeyreğinde net satış hasılatı 28 milyon TL olarak

erdeki Cirodaki artışa paralel olarak maliyetlerde de yıllar içerisinde artış

gerçeklemi ştir. 20|7 y a satışların maliyeti 5 5,9 milyon TL, 201 8 yılınd a 77 ,4 milyon TL,
İoı9 yıhnda911,6 milyon TL ve 2020y:Jının ilk çeyreğinde 25,6 milyon TL seviyesindedir.
yıllar itibariyle maliyetlerdeki artışın nedeni satışların artması, kurlardaki yükselmeler etkili
olmuştur. Kur artışları tedariklerimizdeki ürün fiyat artışlarını etkİlemiştİr. Bundan dolayı

maliyetlerimizde artış gerçekleşmiştir.

Stoklardaki Eğilimler: Şirketin stokları;_2017 yılında l2,9 milyon TL, 20l8 Yılında 5,7 milYon

TL .. 20 1 9 },rh"da l 1 ,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 20 l 7 yıhnda stok eğiliminin yüksek

olmasının ..u.bi çeşitli büytik sözleşmeler yapılmış yüklü ürün alımından kaYnaklanmaktadır.

2O18 yılı itibarı iİe-sözleşmelere bağlı satışları yapılması ile ürünlerin satıŞı gerÇekleŞmiŞ ve

stok elilimi düşmüştür.2020 yılının ilk çeyreğinde stoklar l2,7 milyon TL seviyesindedir.
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|3.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
Şirket beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan piyasa koşullarına ilişkin eğilimler;

faaliyet gösterilen pazar|arnmevcut ve ileriye dönük beklentileri ile sözleşmelerin ve rekabete

göre değişebilecek kar marjlarının önümüzdeki döneme ilişkin nasıl şekilleneceğine yönelik

belirsizliklerdir. Ekonomik döngüler çerçevesinde yabancı para (USD,EUR,CHF)

14. KAR TAHMİNLERİ vn BEKLENTiı,ERİ
Yoktur.

ı5. İDARİ yApI, yÖNnrİıvı 9RGANLARI VE Üsr oÜzEy yÖNErİcİı.rn

15.1. İhraççrnrn genel organizasyon şeması:
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15.2. İdari yapt:

|5,2.1. İhraççının yön etim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

*Yönetim Kurulıı üyeleri, 26.02,2020 tarihinde yapılan
olup, görev süreleri 3 yıldır,
Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye

'da seçilmiş

2020-2024
yılları arasında geçerlidir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000 r. Söz konusu ç lmış sermaye muvazaadan

ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki tabloda
österilmiştir.

2yıl ll ay 14gün

2yl|llayl4gilrıYönetim Kuulu Başku Yrud.

2yılllay14günS8lrş E Pau lma Müdürü

2yıl l1 ay ]4

2vılllay14

Metune t Nui ERDEM

Kurulu Başkanı

IBS Isıtma'

Ali Saim TEKN

Yönetim Kurulu Başkan
yardrmcısıAli Saim TEKIN

Yönetim Kurulu Başkan
Yrd.

Yönetim Kurulu Başkanıılık San.Erkan giniNci

Satış ve Pazarlama Müd.

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma
Taahhüt Sanayi ve

Veysel Tevfik
ÇAVUŞOĞLU

üretim Müdürü

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma
Taahhüt Sanayi ve

Salih
TAŞKALDIRAN

Yönetim Kurulu ÜyesiIBS Isıtma Soğutma
Havalandırma
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Görev Siiresi /

Iğlın Görev
Süresi

Yönetim Kuulu BşkJGerel
Müdih

Adı, Soyadı Şirket Unvanı Görevi 9"'}]i\

yürüttükleri



Taahhüt Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Mehmet Nuri
ERDEM

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma
Taahhüt Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Eylem TEKIN

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma
Taahhüt Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

|5.2.2, Yönetimde söz sahibi olan pers

Yönetim kurulu üyeleri haricinde yöneti

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kur

İhraççı 5 Şubat l997 tarihinde İstanbul'd

|5.2.4. İhraççının
ile ihraççı son 5
hakkrnda bilgi:

İhraççı 5 Şubat 1997 tarihinde

153. İhraççının yönetim ku
ve uzmanlık deneyimleri h

o Ali Saim TEKİ
Ali Saim TEKİ

baş eğitim
1981 yılında

mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yö
yıl içerisinde kuru kurucularrn iriyle akrabalık ilişkileri

hibi olan personelin yönetim

İlk Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da
ya Mühendisliği bölümünde yükseköğrenime
«öğrenimine ara vermiştir. Yükseköğrenime

personel

Kurulu Başkanı):

li ol

isliği bölümünde başlayarak tamamlamıştır.

Mühendislik ofisi açarak başlamış 1 yılın sonunda iş yaşamına

2 yıl kAğıt sektöründe 5 yıl soğutma sektöründe olmak izere
nrndun .o*u 1992 yıIından bu yana İşletme ortağı olaraktoplam 7 yı

iş faaliyetlerini sürdürmektedir.soğutma

Evli ve 1 çocuk ba

Erkan nİnİNCİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısr)

l968 istanbul doğumludur. Lise mezunu olup, halen Anadolu Üniversitesi iŞletme 3.sınıfta

okumaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir. İBS'nın kurucu ortaklarından oluP, halen Şirket'te

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır,

Veysel Tevfik çAVUş6ĞLU (yönetim Kurulu Üyesi_Genel Müdür yardımcısı)

1983 yılında Rize,de doğmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi makine mühendisliği

bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur,

Mezuniyetten sonrasl iş hayatına ihraççı bünyesinde çalışmaya başlamış olup, yine aynı

firmada üretim, taahhüİ, araştırma geliştirme ve satış böliimlerinde yöneticilik YaPmıŞtır,

ına ilk
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Halen firma biinyesinde genel müdür yarımcısı olarak çalışmakta olup, yönetim kurulu
üyesidir.

o Salih TAŞKALDIRAN ğönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı)

1985 yılında Kocaeli'de doğmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi makine mühendisliği
böltimünde n 2009 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetten sonrasl
bünyesinde çalışmaya
yapmıştır. Halen firma
üyesidir.

çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2Ol1 yılından itibaren ihraççı
başlamış olup, yine aynı firmada üretim bölümünde yöneticilik
bünyesinde üretim müdürü olarak çalışmakta yönetim kurulu

nllnl 3-2008 yılları
i Üretim

201,6
itibarı

Nasaş Alüminyum
satış ve pazar|ama

verimlilik artışına

o Eylem TEKİN (Yönetim Kurulu Üyesi):

Eylem TEKİN, 1989 yılında İstanbul'da doğmuş, Lise
arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde yapmıştır.
Sistemleri Mühendisliği bölümünde yükseköğrenimine devam ede

olmuştur. 2015 yılında CarrefburSA'da Marketing ınent

kariyerine aynı şirkette Pazar|ama İletişim Uzman Y
yılında Beyrnen'deki kariyerine Pazar|ama Uzmanı o

ile aynı şirkette Pazarlama Yöneticisi olarak görev

Galip Serhat TOLAN (Bağımsız Y Kurulu Üyesi):
Lisesi'ni müteakibenGalip Serhat TOLAN, 1962 yılı Rize lu olup,

isliği böl mezun olmuştur.

'da ve stratejik planlama, 3M'de

konul şirketlerde kurumsallaşmaya ve

yönelik lunmuş, halen benzer konuları da

kapsayan genel

m Kurulu Üyesi):
Mehmet Nuri ERDffi, ıqo4 yılı Sason doğuınlu olup, ilköğrenimini Diyarbakır Hani

_ilçesinde, orta öğrenimini Diyarbakır Anadolu Lisesinde, Liseyi.. Diyarbakır Çermik
lisesinde tamamÜdıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik

Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Elektrik Mühendisi olarak

yüksek öğrenimini tanraınladı.

1990 yılında Aso Mühendislik Reklamcılık firmasını kurarak İş hayatına başladı.

Sonrasında reklanr tasarınr tanltım sektöründe yoğunlaşarak ASO Reklam, Tanıtım ve

organisazyon Ltd. şti. ni kurdu. Halen aile şirketi ASO Ajans Medya Tanıtım ve

Endtıstriyel Tasarım Ltd. Şti.,inde yöneticilik yapmaktadır.

15.4. yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil

olmak üzere son beş yıou, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı

olduğu bütün şirketlerİn unvanlarr, bu şirketlerdeki §ermaye payları ve bu Yönetim ve

denetim kurullarrndaki üyeliğinin veya ortaklığrnrn halen devam ediP etmediğine daİr

bilgi:
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Ali Saim TEKIN
IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A

Yönetim Kurulu Başkanı

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma Taahhüt
Sanayi ve Ticaret

Yönetim Kurulu Başkan
Yrd.

Ese Tarım ve Hayvancılık
Yönetim Kurulu Başkanı

Veysel Tevfik
ÇAVUŞOĞLU

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A

Yönetim Kurulu Ü

IBS Isıtma Soğutma
Havalandırma Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A.

Yönçtim Kurulu

Galip Serhat
ToLAN
Mehmet Nuri
ERDEM
Eylem TEKİN

15.5. Son 5 yılda, ihraççının
alınan, ilgili kişiler ha piyasası
ve/veya Türk Ceza
kasten işlenen bir suçtan d
zimmet, irtikip, hırsızlıkl ndırrcrlrk,
iflas, ihaleye rma, verileri yok
kartlarrnın kötüye ı,

-yetkili 
olan personelden

sayılı Bankacılık Kanunu
ı süreler geçmiş olsa bile;

süreyle hapis cezasrna ya da
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
veya değiştirme, banka veya kredi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme

suçlarınd hükümlülüğünün ve ortaklık işleri
ile ilgili taraf hukuki uyuşmazlık velveya kesinleşmiş hüküm
bu nmadığı

raççlnln :ut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
rınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarıncapersonele

kamuya duyurulm

Yoktur.

valar/suç duyurularr ve yaptrrrmlar hakkında bilgi:

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin
iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri haklanda ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafindan son
verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

Y
15.6. Son 5
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Pavı (7o)

58,00%

Erkan BİRiNCi 38,00Yo

Erkan BiRiNCi 33,40o^

2,00o/o

Salih
TAŞKALDIRAN 2,00o^
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15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde
kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çrkarları arasrndaki çıkar
çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucularrn yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkrnda bilgi: 

,l
Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kur
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise
araçlarının satışr konusunda belirli bir s

hakkrnda ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET vE BENZERİ MENFAATLER l
16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yöneti önetimde

her türli['hizmetler için
ödemeler dahil) ve

sagtanan benzerl menlaatler:
Şirket, üst dtDey yönetim ve Y Kurulu üyeleri ile aynı
zamarıda genel müdür s (yönetim kurulu üyeleri

düzey yöneticilere sağlanan
faydalar ise ücret ve prim gibi içerisinde üst düzey yöneticilere
sağlanan faydalar aşağıdaki gi

açılma takib Ücret Politikası beli lenecek ve Üst Yönetim
i bu çerçç,ıEde yapııacaKtf. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret

lacak ö in hangi dönemlerde ve ne tutarda yapılacağı konusunda
gtkili o1 acak ilk genel kurulda bu hususta karar alınacaktır.

söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağ klıklarına v
söz konusu kişilere ödenen ücretler ...,_ bağlı veya
sağlanan benzeri menfaatler:
Şirket, üst dtDey yönetim
zamarıda genel müdür s

haricinde yönetimde söz

ödeııecek ol
şirket genel ku

16.2. Son yıllık hesapW'nemi itibariyle ihraççrnrn yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personeline emeklilik aylığı, ladem tazminatr veya benzeri menfaatleri
ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklartntn ayırmtş olduğu veya tahakkuk
ettirdikleri toplam tutarlar:

Yoktur.

17. YöNETİM KURULU UYGULAMALARI
17.1. İhraççrnrn yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
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Yönetim Kurulu Başkanı 2 yıll ll ay

2 yı| || ayErkan BiRiNCi Yönetim Kurulu Başkan
yardımcısı

Yönetim Kurulu Uyesi-Genel
Müdür yardımcısı 2 yı| |l ayVeysel Tevfik

Yönetim Kurulu Uyesi- Genel
Müdür Yardımcısı-İş Geliştirme

Direktörü

Yönetim Kurulu Üyesi

Galip Serhat TOLAN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız ÜMehmet Nuri
ERDEM
*Yönetim kurulu üyeleri 26.02.2020 tarihinde
görevlendirilmi şl erdir.

kurulda

|7.2. Tamamlanan son finansal tablo i itibariyle ve bağlı ortaklıkları
tarafindan, yönetim kurulu üy söz sah le, iş ilişkisi sona
erdirildiğinde yapılacak lara sözleşmeler haklanda
bilgi veya bulunmadığına da
Ortaklık'ın yönetim kurulu lnrn ve linin iş akdinin ortaklık
tarafindan feshedilmesi durum tazminat, hak edilmiş
izin ücreti vb. ödeme.,vükümlül

yönetim kurulu ü nele İş Kanunu'ndan kaynaklanan haklar
nmamaktadır.

17.3. ih ite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyad1 komiteleri

ndan yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum
2O20l08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler

göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların, yönetim

kurulları tarafindan leri arasından seçilen ve tamamı bağımsız en az iki üyeden oluşan

Denetimden Sorumlu Komite oluşturmaları zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite
oluşturulmuştur. Aşağıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanacak komitenin görevi,

Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve

yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen

bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetİm kurulu tarafindan

seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafindan seçilen ve genel

kurul tarafindan onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak

izlemektir.

yla 1

Kurul

oluşturulmuştufl
Denetimden so
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Üsdendiği Görevler

Görev Süresi / Kalan Görcv
Süresi *

Ali Saim TEKIN

Salih
TAŞKALDIRAN

Eylem TEKIN
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Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız ÜyeGalip Serhat TOLAN
Mehmet Nuri ERDEM

kurumsal yönetim komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, Şirket'te kurumsal yönetim
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim K
iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır.

ilkelerinin uygulanıp
tam olarak uymama

u'na uygulamaları

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrrca pay sahipleri ile ilişkiler biriminin arını gözetir,
yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendiri

şeffaf bir sistemin oluşturulmasr ve bu hususta politika ve
i konularında

i hakkında

çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin
geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin
planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaların

*Kurumsal yönetim komitesinde görev yatırımcı ilişk bölümü yöneticisi henüz

atanmamış olup, halka arzın gerçek| görevlendi lacaktır.

Riskin Erken Saptanmasr
Şirket' in varlığını, gelişmesini risklerin erken teşhisi, tespit

edilen risklerle ilgili gerekli ö yönetilmesi amacıyla çalışmalar
yapar.

.l,R--Gn, İnoj ve T, yönlendirme komitesi:
ini takip etmek, sektörle ilgili araştırmaları ve teşvikleriiştirme pYojelerini takip etmek, sektörle ılgılı araştırrnaları ve teşvıKlerı

ali hazırdaki ürünlerin yenilikçi yanlarrnı bulup ortaya çıkarmak.

Bunlarla ilgili teknol incelemeleri yapıp Şirket bünyesinde uygulamak üzere yönetime

Şirket'in araştıffi
takip etmek. Ozel

tavsiyelerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.Galip Serhat TOLAN
yönetim kurulu

yönetim kuruluSalih TAŞI(ALDIRAN
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Uye Bağımsız uye

Adı Soyadı* Görevi Bağımsızlrk Durumu

Yön. Kur. Bsk. Vekili

Adı Soyadı Görevi Bağımsızlık Durumu
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|7.4. İhraççının Kurutun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun

değerlendirilmesi hakkrnda açıklama:
ffffi':İ:#";:İİ" açılma aşamasında olduğundan, kurumsal yönetim düzenlemelerinde

^t- TT 1' 1 ^^.,,l, trl....rmqql Yönetİm
;:1İ:,t#İ;;İir'!Öiçİİa.İ.r'uı.u.aktadır. Ancak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

.ıt-- ^-.- ^);l-^nd;
;Hİffiil';;;;;il,;eö-,aü"ctı'fikrasınd1 y:, a|7n 

,"raıı1l1y,!: 
,::!:r,",:!"|:"7,,;:!,:r::,,

;;İ;;İ;"İİ,İ;İfİu^iu,*,y, uoşıo*,o,, ıçin"Kuruıa.b;:.;,::!!:"!,::ı*^i::*,::,,:;;,,İ,:::
"İ,#7oZ"Tİu"İ','"'- ı"i;; iİon . iail,",, 1,oao; 

!ç,",",y , {":::^ n,:^^:!::,,.?"":::,:'"::,;

',#lrİİ,rl7i','ı'nZ",oif oıa,ai oıup, .o7i*lr,;_!::3fu:.,::j:": !::,:^:"u::!:::),::,:'#[İivuI|urr.L@.q,

yapılacak ilk genel urul tarihi i}iba"ylo 
ş:,:_!]_! :y:,*:^::,ğ::*,?:,

;:r;;;:;";;" p;i;*ın haıka urr, ,o*urında kurumsaı yönetim iı göre 3. grupta

olması beklenmektedir.

İhraççı SPK'nın II-17.1 sayılı Kgy.-ıul Yönetim 
'"']lğl İ;;;H;;t ı.,r.,,,rş ve komite üyelikleri ve yetki tanrmlamalarrnı

\vlrırlvlvı r

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla; Ücr9t Komitesi ile

Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütülmesi

Halka arzı takiben kurumsal yönetim ilkelerinin zorunlu a|kaarz

sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği yapılması gerekenler
İlkeleri

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uyum Raporu ile

karşısındaki durumu Sermaye Pi Mevzuatına periyotİarda kamuya

kullanılmasını, genel kurul
politikaları hakkında gere

bilgilendirme çalışmalarını
- Yatırımcılar asa tarz

ilişkileri biri yaz vapl

gereken
r. Ayrıca

i1 imi, Şirket'in faaliyetleri
bilgi edinme haklarının

ıyurulmasını, kar dağıtım
kapsayacak şekilde tüm

ltilecek yazı|ı sorular yatırımcı

duyurulacaktır.
- Yönetim kurulu başkanı veya üyelgi

ile ilgili önemli gelişmelerin

bilgilendi
li

faaliyet
doki.im

Şi
17

pay

)ollarl, §
1 Ve gel

ıet sitesi

üzenlen

. Halka arz bilgileri, finansal raporlar ve

atırımcılar için hazırlanan bilgilendirme
,/,/"

| ; ile ilgili dosyaların halka açılma sonrasında

ken çalışmalar sürdürtllmektedir.

rrnca kurulmasr zorunlu olan ihraççınm pay sahipleri ile

t faali bu birimin yöneticisi hakl,unda bilgi:

Pay sahipleri i iler bi " 9it.ş:,:"J.:,...":Tldl|9 ]"':l,::l^_1"*:5ll3?':ll
altında yutrrr.., İıiştTıeri Bölümü,nün başlıca görevleri aşağıdaki gibi

oluşacaktır:
_ yatırımcrlar ile şirket arasrnda yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere iliŞkin

kayıtların sağhklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

_ §irı..t puy Jut ipı"rinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılarrn, analistlerin Şirket ile ilgili

y azilrı bilgi taleplerini yanıtlamak.
_ Genel kurul toplantısı iıe ilgili olarak pay süiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması

gereken dokümanları hazıriamak ve genel kurul toplantısrnrn ilgili mevzuata, esas

sözleşmeye ,. oie., ortaklık içi dtızenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak

tedbirleri almak.
_ kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da döhil olmak izere

sennaye piyasası mevzuatınd-an kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek

ve izlemek.
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- İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içeriğini düzenli olarak takip
etmek ve gerektiğinde güncellemek.

- Yatınmcı ve analİstlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir
görüŞmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak.

- KamuYu aydınlatma mevzuatrna ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda
KamuYu AYdınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını
hazırlamak ve gönderm ek.

- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla
gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuat

- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şir
durumuna ilişkin raporlar hazırlamak.

- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişk
^l^_l^-._ lj_+^^i_| L^--_l^_^^r- _-^ 1-_- 1!-l : .olanların listesini hazırlamak ve bu listenin günceıııgınl TaKıp
Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bi

Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olan birim yöneticis
gerçekleşmesini takiben görevlendirme y pılacakgerçekleşmesini takiben görevlendirme y pılacak
paylaşılacaktır.

18. PERSONEL HAKKINDA nİı,cİ
l8.1. İzahnamede yer alan her bir finansİ dönemi için

en önemli
bölge

Personel sayılarının bey az

iği ve pay onları:

uoyu ile

ma olarak veya dönem
klik|er ile mümkün ve

personelin dağılımı

dağılımı aşağıdaki

sonlarr itibariyle personel sayrsı, bu sayıda
önemli ise belli başlı faaliye! ılarflan ve
hakkrnda açıklama: |:

1t

Y

19.1. Ihraççıntn bilgiffi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle
sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak o/"5 ve
fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya
böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

İhraççının ödenmiş sermayesi 7.500.000 TL olup, bunun 750.000 TL'si A grubu paylardan,
6.750.000 TL'si ise B grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu paylara işbu esas sözleşme
çerçevesİnde yönetİm kuruluna aday gösterTne ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı
imtiyazı tanınmıştır. B Grubu pay|ara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yapılacak serlnaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu nama yazılı paylar, B
grubu paylar karşılığında B grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında

Beyaz Yaka
Mavi Yaka
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takibini yapnrak.

PERSONEL DAĞILIMI 3l.|2.2017 31.12.2018 3|.|2.20lg 31.03.2020

\ 284 25 29 24
I 8l 79 82

106 108 106



yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu
hamiline yazıl,ı paylar ihraç edilir.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı

Sermayedeki Payı
Tutarı (TL)

Imtiyazlı
Pay

Imtiyazsız
Pay

Toplam Pay
Tutarı

Oranr
(%|

Ali Saim TEKN 450.000 3.900.000 4.350.000 58,00%
Erkan BiRNCi 300.000 2.550.000 38,00%
Veysel Tevfik ÇAVUŞOĞLU 150.000 2,ÜOYo

Salih TAŞKALDIRAN 2,00o^

ToPLAM 750.000 7.500.000 100,00'7o

rtakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya

TL olup, söz konusu çıkarılmış serrnaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden
ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 750.000 (Yediyüzellibin)
adedi A grubu nama yazı|ı,6.750.000 (Altımilyonyediyüzellibin) adedi B grubu hamiline yazı|ı
paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar iş bu ihraççı bilgi dokümarurun 2I.I5 kısımlı
bölümünde belirtilen imtiyaz|ara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazı|ıdır ve bu paylara
İmtİy az tanınm amı ştır.

İhraççının esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 7 kişiden
oluşan Yönetim Kurulu tarafından yiirütülür.
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a
Doğıudan Pay Sahipliğine llişkin Bilgi

No

Oıtığın Adı Sovadı

Grup

Nama

İmtiyız

Sermaye Pavı / ()v ltakkı
/ [.lnvanı Son Gerrcl Kurul Toplanfsı §onDunrm

Hemiline (04l10l20l9| 23.01.2020

(TL) Scrmıye
Pıy (o/o'1

(TL) Sermıyc
Pıy (7")

Oy Hnklı
ea

l Ali SaimTEKİN
A 50^000 6-ooo/" B% 450.000 6.o0% 21.43v"

B lne
,

Yok 52,0 37.14oi 3.900.000 52,00oh 37,14Yo

2 Erkan BİRiNCi
A Narrn 1. 14-29oh 3oo.oo0 4,00o/o |4,29o/o

B \'ıı|. 
|:.s5,,,,,,,,

24,29vo 2.550.00C 34.00% 24.29yo

3 Veysel Tevfik ÇAWŞOÖLU B Yok l 2.00% 1.43oA 50.00c 2,0o% 1,43oA

4 Salih TASKALDIRAN B Hamili Yok )00 2.00% 1.43% l50.00C 2.00o/o 1.43%
GE ,e* ).000 l00,00ol l00,00ol 7.500.000 ! 00.00ol l00.00ol

ıha
iyel
1(

ıde.

zır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya
lerinin seçimi dahil 5(beş), B grubu pay
ıir) oy hakkı vardır.

ki doğrudan paylart "h5 ve fazlası olan
gerçek ve tÜzel
bulunmadığına dair
Şirket esas 6. Maddesi çerçevesinde; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.500.000

Şirket'in Ortaklık Yapısı



yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerİn sayısı ve nİtelİklerİ Sermaye Pİyasası

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü

genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay

İahipleri her bir pay için l oy hakkına sahiptirler. İmtiyaz|ı pay|ara sahiplik haricinde,

sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları 0/o5'i aşan ortakların sahip

o ldukları oy hakl arında farklı lık bulunmamaktadır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar haklunda bilgi:

19.4. İhraççının bilgisi dahili k ihraççının yönetim
soyadı, ticaret unvanı,hakimiyetine sahip olanlarrn

ı engellemek için alrnanyönetim hakimiyetinin kayn
tedbirler:

bu gücü

Yoktur.

19.5. İıı
anlaşmalar/d

değişikliğe yol açabilecek

içindeki doğrudan payları "/"5 ve fazlası olan
ilişkileri:

oyh
le akrabalık

VE iı,işriı,i TARAFLARLA vArILAN işı,nvıı,nn

20.|. izahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariYle iliŞkili taraflarla
yapılan işlemler haklunda UMS 24 çerçevesinde ayrrntrlr açrklama:

ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafindan kontrol

edilen veya onlaraİaglı şirtetler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmiŞlerdir.

ihraççının ilişkili tarafları ortakları ve grup firmalarından Ese Tarım ve HaYvancılık SanaYi

Ticaret A.Ş.'dir.

a) ihraççı,nın ortaklar, iştirakler, bağlı oıtaklıklar ve diğer grup şirketleri ile olan borÇ-
- 

alacak ilişkisi ile söz konusu borç_alacağın kaynağı ve niteliği,

ortaklardan ve şahıslar alacaklar ve borçlr parasal işlemlerden kaynaklanmaktadır.

Genel kurulda oy imtiyazı ve Yönetim
Kurulu seçiminde imtiy az,

20. irişriı,i T.ffi
HAKKINDA BİLGİ

90

Grubu
Nama /

Hamiline
Olduğu

İmtiyaz Türü
Bir Pavın::' ' :''; Toıılam Sermayeye

,}".TJtiL, ravia"oı o"n,,iy,)

A Nama 1.()() 750 000 % 10.00

B Hamiline Yoktur 0 6.750.000 % 90,00

Toplam l,00 Yo 100,00



Diğer alacak ve borçlar ticari işlemlerden kaynaklanmakta olup mal alım satımı işlemleriden
dolayı oluşan alacak ve borçlardır.

İllşl<lll Taraflardan Alacaklar, net

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.Ş.
Ali Saim Tekin
Erkan Birinci

Tonlam

İllşl<lll Taraflara Borçlar, Net

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.Ş.
Ali Saim Tekin
Erkan Birinci

l .18l .4l0
246.999

I29ffi5
801.950

3.505.865 3.393.552 |.4l

31.12.2017 3|.l2.20lE 31.

I.286.992_ |.363.442

645.378_

2.008.820

2.077,456_

l03.770

2.59|.602

J
2

To l03.770 1.987,

b) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar r grup şi
taahhüt, kefalet, avans, ciro n tutarr,

Yoktur.

c) İhraççı tarafindan iştirak,
alrnan, danışm
tutarlar,
Ilişkili taraflar

t

Yoktur.

ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,
Yoktur.

Ese Tarım ve Hayv. San. Tic. A.Ş.

l41.088

141.088

lehine verilen garanti,

grup içi ortaklıklara ödenen ve

23.81 0

netim hizmet ri hakkında bilgi ve ödenen /alınan

ık hizmetleri alınıp verilmemektedir.

yönetic raççı grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen
tarı, uy faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile

tiler,

ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi

vb.

f) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak|er ve diğer grup şirketleriyle yapılan alrm ve satrmlar,

İliştlli taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satışlarr detayı aşağıdaki gibidir:

İllsl<lll Taraflarla Alım

Toplam

91

23.810

3|.|2.20|7 31.12.2018 3|.|2.20|9 31.03.2020

|2.161 5

37o.032

e) İhraççının iştirak'

3|.|2.2017 31.12.2018 3|.|2.20L9 3r.03.2020



Ese Tarım ve Ha 23.110 5.826

g) Ortaklar, bağlı ortaklrk, iştirakler
ödenen faiz, kira ve benzerleri,
Yoktur.

h) Eğer ilişkili taraflarla olan bu tür işlemler piyasa
nedenlerine ilişkin açıklama,
Yoktur.

Z0.2. İllşl<lli taraflarla yapılan işlerin ihraççının net
bilgi:

İliştili taraflarayapılan mal ve hizmet satışlarının ciro

01.01._31.12.20l 01.01._31.12.

Tutar Ora Tutar
lişkili Taraflara

Satış
Di
T

21. DİĞER BİLG

21.1. Sermaye

ve diğer grup şirketlerinden alrnan ve bunlara

01.01._31.12.20|9
Tutar Oran

23.7|0 0,020^

108.510.054 99,98Vo

108.533.764 1

edimilyonBeşyüzbinTürklirası) olup, söz

_ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu

kurul toplantılarında her bir A grubu pay

1 (bir) oy hakkı vardır.

biri 1,00 (

6.750.000 (

) Grubu
paylar line YaZllldlr Ve bu payıaLa ||||L|!dL Lcıt.ı,ıııı.4ırrıiırrt,

ffirirffierinde i A grubu

ilyonyediyüzellibin) paylardan

çla, ş bu ihraççı mtiyaz|ara
a".,. 1 f _1-

Şirket'in yapılacak
sahibinin 5 (beş), her

ve olağanüstü genel
grubu pay sahibinin ise

Çıkarılmış sermayenin yaplslnl gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

yapılmamışsa,

konusu
Se1Tna
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3|.|2.20|7 31.12.2018 3|.|2.20|9 31.03.2020
Taraflara

pal,ı aşağı

ç^ıkarılmış pay sayısı Beher payın ödenmişSermaYc Öo"b Tutarı (TL) paylar
(TL) (Arıet)

Bedelleri
Ödenmiş
Payların



2|.2. Kayıtlı Sermaye T avanr:
ih.uçç, öpı<, ,r, İ7.oı .2020 tarih ve 2g833736-1l0.03.03-E793 sayılı kararı ile KaYıtlı

Sermaye Sistemine geçmiş olup, Kayıth Sermaye Tavanr 37.500.000 TL' dir. Söz konusu

Kayıtlı Sermaye Tavanı 2020-2024 yılları için geçerlidir,

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay

izahnamede yer almasr gereken finansal tablo dönemleri :

l0,undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu haklunda bilgi:

Şirket'in payları henüz halka arz edilmemiş olduğundan ya da Şirket, hal

olmadığınOan dclnem başı ve dönem sonu dolaşımdaki pay sayısında

Dönem sonu pay saylsı 7.500.000 adettir.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve

haklunda bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççrnın paylarrndan, kendisi tarafindan
veya bağlr ortaklrklartnrn sahip oldukları ihraççı
nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varantlı §ermaye piyasası paya dönüş

değiştirilebilir tahvil vb. rının mikta dönüştürme,

veya talep edilme esaslarrna i

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin ya da koşulsuz bir anlaşma ile

opsiyona konu §ermaye araçları ve söz konusu opsiyon

hakl«rnda ilişkili içeren bilgi:

Yoktur.

2|.8.İza
ları, yaratılan/iptal edilen pay gruplarr ve

mlere i bilei

intifa senetleri vb.

sayrsınrn mutabakatr
itibariyle sermayenin

ık sayılan statüde
iklik yoktur.

ve niteliği

na tutulan
eri ve

ve
o//o

tahvil, pay ile
değişim

t tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye
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Şirket'in sermaye yapısında meydana gelen gelişmeler (TL)

Artırrm
Artırım Tutarı Kararının

Alındığı
Genel

Bedelli Bedelsiz Kurul / yK
Artırım Artırım Toplantısı

Tarihi

11.|0.20|2



21.9. İhraççtnın §on on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan
payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.1l. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı ha halka açık
bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafindan kleştirilen ele

geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçlart

Yoktur.

2l.|2. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bi
Tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce i
1'de verilmiştir.

eşmesi Ek-

aşağıdaTam metni Ek-l'
verilmektedir.

de yer alan Ihraççı Esas

İhraççı'nın amaç ve konusu, esas söz
dokümanının 2I .|3 nolu maddesi

İhraççı'nın esas sözleşmesini ve 9.

"Şirketin Temsil ve İlzamı ile m
Görevleri ve Yetki Devri" 'ne

yer almaktadır.

ihraççı'nın esas
devrine ve
21.18

21.13. Esas
faaliyetleri:
ihraççı esas

olup ihraççı bilgi

Kurulu ve Süresi",
"Yönetim Kurulu Üyelerinin

2|.|4 nolu maddesinde

1y

serTnayeye, imtiyazlı paylara, payların
2|.75,2l.|6 veİhraççı bilgi dokümanlnrn

2. maddesi Genel Kurul'a ilişkin olup detaylı bilgi ihraççı bilgi
.17 nolu inde yer almaktadır.

in ilgili inin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve

3. maddesine göre Şirketin kuruluş amaç ve faaliyetleri özet|e

aşağıdaki gibidir.

a-Her türlü sıcak, soğuk, nötr, muhafaza, dönüş muhafaza, servİs ve teŞhir TeYon, soğuk

muhafaza, donmuş mİıhafaza, şoklama odaları ve şoklama ttinelleri imali, imal ettirilmesi,

ithali, ihracı, montajı, bakımı, ısıtma, havalandırma, klima sistemleri imalatı, imal ettirilmesi,

ithalat ve ihracatı, or-r-r, bunlara ait yedek parça ve aksamları ithali, ihracı, dahili ticareti ve

pazarlamasını yapmak.

b_Ticari ve endüstriyel tüm soğutma, dondurma, şoklama grup ve ünitelerinin ticari ve

endüstriyel ısı değiştiİici batarya İe tinitelerinin imalatı, iiretimi, montajı ve satıŞını YaPmak,

maddesinde

almaktadır.
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c-Yurt iÇinde ve yurt dışında ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, kalorifer, doğal gaz, sıhhi
tesisat, mekanik elektrik işlerini taahhüt etmek ve taahhütleri gerçekleştirmek.

d-Şirketin uğraş konusu ile ilgili mal, makine ve cihazların ithalat, ihracat komisyonculuk
ticaret mümessillik dahili ticaret ve taahhüt işlerini yapmak.

e-Isıtma, klima, havalandırma santralleri, soğutma grupları
montajını yapmak ve yaptırmak. Bu konuda ilgili temsilcilik
malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak.

ve soğutma ktllleri imalat ve
anlaşmaları, ana ve yardımcr

f-Konusu ile ilgili her türlü makine, alet ve edevat ve elektrik
ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmek.

g-Klima havalandırma ve soğutma tesisleri, çevre koruma atık toz toplayıcı
sistemler konusunda mühendislik, müşavirlik hizmetlerini yapmak.

Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için
bütün hakları iktisap ve borçları Lltizam edebilir.

olmak şartı ile

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hü
İhraççı'nın Yönetim kuruluna ve komi ilişkin düzenl SözleşÖıenin 8., 9. ve
10. maddelerinde yer almaktadır. Bu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Ticaret
seçilen ve en az 5, en faz|a 7 Kurul İndan yürütülür. Yönetim
Kurulu üyeleri en çok üç yıl i
yeniden seçilebilirler. Genel

ilebilirler.__Seçi eren yönetim kurulu üveleri
l Kurulu üyelerini her zaman

payların teklif ettiği yönetimazledebilir, değiştirebilir. Y
kurulu üyeleri seçilir. Yö ne veya kurulacak komite üyelerine
ödenecek ücretler tarafindan

Şirketin
alacağı

kuruluna aittir. Şirket Yönetim Kurulunun
i|zamı konuları ile yönetim kurulu Üvelerinin

yetki uygun olarak tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu Şirket
Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu

yönetim kurulu, luluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen
Türk Ticaret Kan .ye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
yönetime ilişkin leri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulduğu
komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu,
komite ve birim üyelerini her zarrıan değiştirebilir ve azledebilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye dewetmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim
kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun367/l'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
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göre;

hükümleri dairesinde



21.15. Her bİr PaY grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:

Her bir PaY grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalara ilişkin düzenlemeler
Esas SözleŞmenin 6.,7.,8. ve 12. Maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde yer alan
hükümlere aşağıda özet olarak yer verilmektedir.

Esas Sözleşme Madde 6'ya göre;

şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi çerçevesinde; Şirket'in çıkarılmışTL olup, söz konusu çıkarılmış sertnaye muvazaadan ari şekilde t
ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinds" 750.

rtlanmamasrna

yesi 7.500.000
ve nakden

tir. ılan sermaye
(B) grubu pay ihraç

(Yediyüzellibin)
adedı A grubu nama y azıl,ı, 6. 75 0.000 (Altımilyonyediyüzellibin) hamiline yazı|ı
paylardan oluşmaktadır. Esas sözleşmenin 12. Maddesine göre,

yönetim kurulu üyelerinin seçimi dahil 5(beş), B
her bir pay için l (bir) oy hakkı vardır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek ında (A)
grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay i
artrrrmlarrnda yeni pay alma haklarını
edilmesine yönetim kurulunca karar
sermayeleri oranında (B) grubu

5u pay sahiplerine de
haklarının kısıtlanması

durumunda ihraç edilecek pay

Esas Sözleşme Madde 7' ye
Şirket'in işleri ve yönetimi, i hükümlerine göre genel kurul
tarafından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu
tarafından yürütül

Yönetim K yasasl Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile
işbu esas l kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan

ya yetkili irket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi,
kayıtlarını , bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, Şirket Genel
lilerinin denetimi ve işten çıkartılması gibi Kanun ve bu esas sözleşme

in yapılması ve yetkilerinin kullanılması Şirket Yönetim

göre;

bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için l oy hakkına sahiptirler.

Esas Sözleşme Madde l7'ye göre;
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yaz/ııdır.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A
grubu natna yazılı pay sahiplerinden paymı devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na
başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu
pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip
çıkmadığı takdirde paydaş paymı devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay verTnekten
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ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı
olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş o|maz
ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. B grubu hamiline paylar
ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

21.16. Pay sahiplerinin haklarrnın ve imtiyazlarrnın değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Pay sahiplerinin haklarınln ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar esas sözleşmenin 6
maddesinde düzenlenmektedir.

Esas Sözleşme Madde 6'ya göre;

Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye
çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama
paylar ihraç ederek çıkarılmış serTnayeyi arttırmaya yetkilidir.
sermayeyi temsil etmek izere, (A) grubu paylar oranı grubu
oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan lnm

nu hükümleri
bu hamiline

pay alma
kurulunca

nın kısıtlanması ve pay

haklarının kısıtlanmamasma ve sadece (B) grubu pay i
karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de bu pay
alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması du paylar (B)
grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arası ye Piyasası hi.ikümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zarrıanl lı tavanına yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttı
sahiplerinin yeni pay alma

ı pay nln
nominal değerinin altında

pay ihracı konularında karar
sahipleri arasında eşitsizliğe

haklarını kısıtlama yetkisi pay
yönetim kurulunca bu fikra

kapsamında alrnan
kamuya duyurulur.

,, Sermffi'{ lu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde

ve rul toplantrsrnrn yaprlmasına ilişkin usuller ile
tılım

lağanüstü l toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara
esas Soz 10. maddesinde yer almaktadır.

Esas Sözleşme 12'ye ,

Genel kurul olağan
uyannca toplanır ve

üstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
alır. Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye

Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine uyulur. İmtiyazlı pay sahiplei öze| kuruluna ilişkin
toplantı ve karar nisapları, Ttirk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her
bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu il sınırları
içerisinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarmca elektronik ortamda da

lde

21.|7.
toplant
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katılabilir. Şirket G9n9l Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından
geçen İç Yönergesi ile belirlenir.

Esas Sözleşme Madde 14'e göre;

Şirketin Genel Kurulu'na ilişkin tescil, ilan ve duyurular TTK ve SpK düzenlemeleri
çerçevesinde usulünce kamuoyuna duyurulur.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikm
engellemeye neden olabilecek hükümler hakl«rnda bilgi:
Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:
grubu nama

piyasası
herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe irler.

Şirketin Esas Sözleşmesinin 7. maddesine göre; A
hamiline yazı|ı paylar Türk Ticaret Kanunu ve s€

azaltrlmasına
daha ağır olması

ertelemeye ve

B grubu

ngörülen21.20. Sermayenin artırılmasına ve
koşulların yasanın gerektirdiğinden
haklunda bilgi:
Yoktur.

22. ÖNEMı,İ sÖzı,nşMELER

Şirket'in son iki yıl içerisi
sözleşmeler dışındaki önemli

22.1, Gayrimenkul (ira

ükümler

mesi nedeniyle imzalanan
aşağıda yer almaktadır.

üretim merkezi olan Dudullu OrganizeŞirket

Sanayi

Merkezi

2. - Istanbul adresinde bulunan gayrımenkulü fabrika

vei t binası gerçek kişi Kiralayan ile 01.06.2019 başlangıç

ı4 bitiş i aylık l50.000.-TL net kira bedeli olan kira sözleşmesi

akdetmiştir.

yapılacaktır.

eden y kira bedeli artışı TEFE+Ür'P toplamının yarlsr oranında

kira sözleşmesini sözleşme süresinden önce en az 3 ay öncesinde

bildirimde bulunarak tahliye etme hakkı bulunmaktadır. Şirket'in muhtemel halka

arz| veya herhangi bir şekilde ortak/yönetim değişikliği kira sözleşmesinin geçerliliğine

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

22.2. İhraççı'nın Ticari Faaliyetlerl İle İlgll Yaptığı Sözleşmeler:

Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak halihazırda devam eden sözleşmeler:
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- AzerbaYcan'da faaliyet gösteren Araz Supermarket MMC ile l2.02.20lg tarihli satış
sözleŞmesi YaPılmıŞtır. Bu sözleşme ile taraflar, Satıcı şirket ile Alıcı Araz Supermarket
MMC arasındaki iiretim, ürün satış, montaj ve servise ilişkin karşılıklı ytiktimlülükleri
belirlemişlerdir.

- AzerbaYcan'da faaliyet gösteren Oba Retail Chain ile 25.I2.2Ol8 tarihli satış sözleşmesi

YaPılmıŞtır. Bu sözleŞme ile taraflar, Satıcı Şirket ile Alıcı oba Retail Chain_arasındaki üretim,
ürün satış, montaj ve servise ilişkin karşılıklı yükümlülükleri belirlemiş
- Ulus Soğutma Mak. Ve Inş. San. Tic. A. Ş. ile l2.09.2olg tarihli satış i yapılmıştır.
Bu sözleşme ile taraflar, satıcı Şirket ile Alıcı ulus soğutma satış, montaj,
servis ve garantiye ilişkin karşılıklı yükümlülükleri belirlemişlerdir.

- Akbal Makina End, San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile 07.

sözleşme ile taraflar, Satıcı Şirket ile Alıcı Akbal

montaja ilişkin karşılıklı yükümlülükleri belirlemişlerdir.

- carrefoursA carrefour sabancı Ticaret 17 tariü§i "Endüstriyel
Soğutma Sistemleri Kurulum Hizmetleri protokole göre Şirket ile
CarrefourSA, CarrefourSa tarafi , revizyon yapılacak

mağaza|arda münhasırlık ol servis ve montajı yapılan

mağaza|arda 3 yıl süre ile lülükleri belirlemişlerdir.

- Çetinel Soğutma .20l8 tarihli protokol yapılmıştır. Bu
protokol ile taraflar, ımları ile ilgili olarak taraflar arasında tek

lanı getirmişlerdir.

Soğutma Is yi ve*Ticaret Ltd. Şti. ile 01.01.20l8 tarihli protokol

ştırl protokol ,, karşılıklı mal alım satımları ile ilgili olarak taraflar

arasında tek n kul kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma usullerine

ilişkin diZenlemel

- Teknion Sanayi |ei Pazar|ama ve Ticaret A. Ş. ile 01.01.2018 tarihli protokol

olarak taraflaryapılmıştır. Bu protokol ile taraflar, karşılıklı mal alım satımları ile ilgili
arasında tek cari hesabın kullanılacağına ilişkin hükümler getirmişlerdir.

- Çil Teknik Soğutmave ElektrikMalzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile 01.01.20l8 tarihli

protokol yapılmıştır. Bu protokol ile taraflar, karşılıklı mal alım satımları ile ilgili olarak

taraflar arasında tek cari hesabın kullanılacağına ilişkin hükümler getirmişlerdir.

- Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile
26.12.2016 tarihli "Satış Sözleşmesi" yapılmıştır. Bu sözleşmeye göre taraflar Şirket ile Uçak

ve Ticaret A. Ş. ile
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Kardeşler arasındaki tirün satış, montaj, servis ve garanti hükümlerine ilişkin karşılıklı

yükümlülükleri belirlemişlerdir.

- Şen Kalıp ve Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı

aralarında tek cari hesabın kullanılacağını

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

- Sağnak Uluslar Arası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. ile 01.10.2016 tarihli Sözleşmesi"

yapılmıştır. Bu sözleşmeye göre taraflar Şirket ile Sağnak arasındaki ürün montaj, servis

ve garanti hükümlerine ilişkin karşılıklı yükümlülükleri belirlemi

- Ata Restaurant (E.Batuhan Altınordu) ile 01.01.2016 tarihli cari

Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım ile ilgili aralarr

cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar,

düzenlemeler getirmi şl erdir.

ilişkin

- Al.tek Isı Doğalgaz Isı Sistemleri A
yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar,

sözleşmesi

aralarında tek cari hesabın

usullerine ilişkin düzenleıneler

aştırmışlar,

ile ilgili olarak

mahsuplaşma

- Atlas Soğutma Sistemleri tarihli cari hesap sözleşmesi

yapılmıştır. Bu sözl.9şme ile lıklı hizmet alım satrmları ile ilgili olarak

kullanı rrmrşlar, aralarındaki mahsuplaşma

ile 01.01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi

ar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

lanılacağını kararlaştırmrşlar, aralarındaki mahsuplaşma

Ve otel Ekip. Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.2016 tarihli cari hesap

olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

- Bilkar Soğ. Isıt. Klm. Ve Elek. Mlz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.2016 tarihli cari hesap

sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili

olarak aralarında tek cari hesabm kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ili şkin düzenleıneler getirmi şlerdir.

ile 0l .01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi

mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

ne

ile 01.0l. l carl

mal ve hizmet satımları

aralarında tek

usullerine ilişkin

- Akın li

100

sözleşn-ıesİ yapılmıştır.

usullerine ilişki

- Akdeniz Soğutma

sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili



- Alkatherm Isıtma Soğutma Sist. San. Tic. Ltd. Ltd. Şti. ile 01.01.2016 tarihli cari hesap

sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili

olarak aralarında tek cari hesabırı kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin düzenlemeler geılirmişlerdir.

- Cristal Endüstriyel Soğutma - Ayhan Çelebi

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşrlıklı

aralarrnda tek cari hesabın kııllanılacağını

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

kararlaştırmışlar, araları i mahsuplaşma

ile 01 .0I.20|6 tarihli cari hesap sözleşmesi

mal ve hizmet alrm satımları ile ilgili olarak

01.01 .20|6

ve hizmet alım

- Cemedi Soğutma Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal

aralarında tek cari hesabın kullanılacağını

usull erine ilişkin düzenleınel er getirmi şlerdir.

- Detay Soğ. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.2016 tarihli mıştır. Bu

sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hi alım satımları i

hesabın kullanılacağını kararlııştırmış larındaki

düzenlemeler getirmişl erdir.

- Egem Isıtma Soğutma Si Ercan ihli cari hesap sözleşmesi

yapılmıştır. Bu sözleşme ile

aralarında tek cari hesabın

alım satımları ile ilgili olarak

aştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin d

ETS Tekni carl hesap sözleşmesi yapılmıştır. Bu

ile ilgili olarak aralarında tek cari

mahsuplaşma usullerine ilişkinanılacağını

irmişlerdir.

- Ermak Oto. Soğ. Saı{! ve Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.20l6 tarihli cari hesap sözleşmesi

yapılmıştır. Bu ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

aralarında tek cari hjsabın liullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin düzenleıneler getirmişlerdir.

- Erkasis Soğutma Isıtma Sis. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İle 01.01.20l6 tarihli cari hesap

sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları İle ilgİli

olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuPlaŞma

usullerine ilişkin düzenleıneler getirmişlerdir.

_ E.S.S. Endüstriyel Soğutma Isıtma İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti, ile 01 .01.201.6 tarihli cari

hesap sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hİzmet alım satımları

ilek

alım satımları

aralarındaki

10l

tek cari

usullerine ilişkin

ar. karsılıklı.-. ;l,J



ile ilgili olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki

mahsuplaşma usullerine ilişkin diizenlemeler getirmişlerdir.

- Akdeniz Soğutma Ma|z. ve lJtel Ekip. Tic. Ltd. Şti. ile 01 .0L20l6 tarihli cari hesap

sözleŞmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili
olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

- Bilkar Soğutma Isıtma Klm. ve Elek. Mlz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 0

hesap sözleşmesi yapılmıştır. Btı sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve

ile ilgili olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını

mahsuplaşma usullerine ilişkin diizenlemeler getirmişlerdir.

lar, aralarındaki

- Girişim Isıtma - Soğ. Sist. Ser. Müh. Hiz. İnş. Nakl. LtlrrŞti. ile 01.01 ihli cari

sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı alım ,ları ile ilgili
olarak aralarında tek cari hesabırı kullanılacağını kararlaşt uplaşma

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdj

- IBS Dış Ticaret A. Ş. ile 31.12.2015 hesap söz yapılmıştır. Bu sözleşme

.201.6 can

alım satımları

tek cari hesabınile taraflar, karşılıklı mal ve

kullanılacağını kararlaştırmı

getirmişlerdir.

hesabın kul nl

ile ilgili

ilişkin düzenlemeler

1.01.20 i cari hesap sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sözleşme ile ılık[ı mal hi satımları ile ilgili olarak aralarında tek

carl i mahsuplaşma usullerine ilişkin

- Büle k ile 0l .01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi yapılmıştır. Bu

ar, karşılı ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak aralarında tek cari

ırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma usullerine ilişkin

düzenlemeler getirm

hesap sözleşmesi yapılmıştır. Bıı sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları

ile ilgili olarak aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki

mahsuplaşma usullerine ilişkin diizenlemeler getirmişlerdir.

- Krutzo Mak. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.20l6 tarihli cari hesap sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alrm satrmları ile ilgili olarak aralarında tek

cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma usullerine ilişkin

düzenlemeler getirmişlerdir.
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- Nurdil Teknik Soğutma San. ve Tic. A. Ş.

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı

aralannda tek cari hesabın kullanılacağını

usullerine ilişkin düzenleıneler getirmi şlerdir.

- Öz Yıldırım Soğutma - Ahınet Yıldırım ile 01.01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, araları ki mahsuplaşma

usullerine ilişkin düzenlemeler ge:tirmişlerdir.

- Sarbuz Isı Transferler Cihaz. San. ve Tic. A. Ş. ile 01.01.201

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım

aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararla şlar, aralari

usullerine ilişkin düzenlemeler getirmişlerdir.

- Soğuk Teknik San. Tic. A. Ş. ile 01.01.2016 tarihli cari .Bu
sözleşme ile taraflar, karşılıklı rrıal ve hi alım satımları nda tek cari

hesabın kullanılacağını kararlaştırm ndaki usullerine ilişkin

düzenlemeler getirmişlerdir.

- Tekno Soğutma ve Elek. Mal i cari hesap sözleşmesi

yapılmıştır. Bu sözleşme ile

aralarında tek cari hesabın

alım satımları ile ilgili olarak

rmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ilişkin

Termokon Şti. ile 01.01.2016 tarihli cari hesap

lmıştır. , karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili

nda tek cari kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

Tic.

ile 01.01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi

mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

Ş. ile 01.01.20l6 tarihli cari hesap sözleşmesi

mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

ile 01.01.2016 tarihli cari hesap sözleşmesi

mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak

l03

. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile 01.01.2016 tarihli cari hesap

sözleşmesi yapılm sözleşme ile taraflar, karşılıklı mal ve hizmet alım satımları ile ilgili

olarak aralarında tek caİİ hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usullerine ili şkin düzenleıneler g etirmi şlerdir.

- Thermoway Termik Cih. ve Mak. San. Tic. A.

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, karşılıklı

aralarında tek cari hesabın kullanılacağını

usullerine ili şkin düzenleınel er getirmişl erdir.

- Yüksel Teknik Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti.

yapılmıştır. Bu sözleşme ile taıaflar, karşılıklı

ISt.

)

lı

hesap sözleşmesi

- Tekşen

olar



aralarında tek cari hesabın kullanılacağını kararlaştırmışlar, aralarındaki mahsuplaşma

usull erine ili şkin düzenl emeler getirmi şlerdir.

- yeni Mağazacılık A. Ş. (4101) ile 30.01 .2020 tarihli sözleşme yapmıştır. Bu sözleşmeye

göre Şirket ile 4101, 4101 tarafından açılacak, revizyon yapılacak mağaza|arda münhasırlık

olmaksrzın malzeme temin, montaj, servis ve montajı yapılan mağaza|arda 3 yıl süreyle garanti

ve satış koşullarına ilişkin yükiimlülükleri belirlemişlerdir. Sözleşme 29,01.202| tarihinde

kendiliğinden sona erecektir.

Şirket'in faaliyetleri ile ilgili yapılan yukarıdaki sözleşmelerin esi neticesinde;

incelenen işbusözleşmelerin BK, TTK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında

sözleşmelerde Şirket paylarının tedavül ve devrini engelleyici

tespit edilmiştir.

22.3. Diğer Sözleşmeler:

Uluslararası Bağımsız Denetim ı\.Ş. ile Bağımsız

Şirket, 3|.|2.20|6,3l.|2.20|7,3 8 ve 20|9 yılı yı ve ara dönemler dahil

finansal durum tablosu, aynı dönemi veya zatar ve diğer

kapsamlı gelir tablosu, öz ka değişim tabl losu ile önemli muhasebe
nın denetimini ve finansal

tablolar hakkında görüş veri llık faaliyet raporunda yer alan
politikalarının özeti de dahil

finansal bilgilerin nl
1n

ml hl,
(ve

erken saptanması ve yönetimi sistemi
muş olması halinde bu komiteninile buna yetkili

uygulamalarının) kapsayan hizmet sözleşmesi

Tera Y Menkul Aracılık Sözleşmesi.

IN FiN DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA

gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim

raporları:
şiiket,in, Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyannca, 31.I2.2O|7,3|.|2.20|8

ve 31 .l2.20lg dönemleri ve 31.03.2020 dönemi özel bağımsız denetimden geÇirilmiŞtir. Bu

dönemlere ait finansal tabloları ile söz konusu finansal tablolara ilişkin özel bağımsız denetim

raporları, www.kap.orq.tr ve Şirket' in www.ibs,,co4ı.tr intemet adreslerinde yer almakta oluP,

işbu İzahname' nin ekinde (Ek-!t ) ayrrca sunulmaktadır,

23.2. izahnamede yer almasr gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi

gerçekleştiren kuiuluşların unvanlarr, bağrmsız denetim görüşü ve denetim

f.uruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olmasr halinde nedenleri haklunda

bilgi:

BILGILER
23.1. İhraççının
ve izahnamede yer

l04

bulunnradığı

raporlama standartlarr uyarrnca hazrrlanan



Mustafa
Ozan z, OlumluKonsolide

UBD Uluslararası
Bağımsız Denetim

A.Ş.

31.12.2019, 3I.|2.20|8 ve 31.12.2017 dönemleri
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" tarafindan
Mısırlıoğlu' tür.

bağımsız
lup, ustafa ozan

3|.03.2020 dönemi özel bağırıı,sız denetimi "Edit Bağı Anonim

Şirketi" tarafindan yapılmış olup, denetçi Veysel ONAT'tır.

23.3. Son finansal tablo tarihinden ana gelen, ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari etkili ola önemli değişiklikler
(üretim, satış, stoklar, si fiyat ki gelişmeleri de

içermelidir) veya söz konusu

Yoktur.

23.4. Proforma

Yoktur.

l bilgiler:

23.5. P güvence raporu:

Yoktur.

ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan
esaslarr izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri
mı konu almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççı'nın Esas
kar dağıtım esasları gibidir.

..şirket kar dağıtımı ve*yedek akçe ayrılması konusunda Ti.irk Tİcaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Mevzuatrnda yer alan düzenlemelere uyar.

şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif

a*ortirman-gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miharlar ile Şirket tüzel

kişiliği tara/ından odİnmesi zorunlu vergiler daşaldühen sonra geriYe kalan ve Yıllık
oİlaİçoaa ğoraırn net dönem lrarı, vorso geçmiş yıl zararlarının düŞülmesinden Sonra,

sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe :
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Finansal
Tablo Konsolide/§
Tarihi

Bağımsız Denetime İllşl<ln nllgl

- Bağtmsz Denetim SorumluDıo Kuruluşu Denetçi

Bağımsız
Denetim
Görüşü

3|.|2.201.7

3|.l2.20|8

3|.|2.2019

3I.o3.2020 Konsolidıı
Edit Bağımsız

Denetim Hizmetleri
A.S.

7



a) Net dönem karının o%5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 5]9'uncu maddesi hükümlerine göre

çıkarılmış sermayenin %2}'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, vorsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine,

Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar

Ikinci Kar Payı:

na sahiptir.

d) Nel dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblgğlar n sonra kalan
kısmı, genel kurul, kısmen veya ıamamen ikinci kar payı olarak
Kanunu'nun 52]'inci maddesi u_varınca kendi isteği ile ayırdığı
yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirıık eden diğer kimselere'
kısımdan, sermayenin o%5'i oranıında kar payı daşüldt;kten

Türk Ticaret

olan
0'u, Türk

Ticaret Kanunu'nun 5]9'uncu nıaddesinin 2'nci fıl«ası
-yedek akçeye

eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması yedek akçe esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen kar payı ka yedek lmasına, ertesi yıla kdr
aktarılmasın(l ye yönetim kurul, sahibi dışındaki kişilere
kardan pay dağıtılmasına eri için belirlenen kar payı
nakden ödenmedikçe bu kişil,

Kar payı, dağrtım furihi bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızı t olarak dağıtılır.

zamonı, yönetim kurulunun bu konudaki
Tsas sözleşme hukiimlerine göre genel kurul

,m kuruhrta verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu
'ıdır, Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup

avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar

kar dağıtım esaslarına istinaden kar dağıtımı konusunda şirket

23.7. Son |2 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde

önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takİbatlar
ve tahkim işlemleri veya söz kıınusu hususların bulunmadığı hakl«rnda ifade:

Yoktur.

23.8.izahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

Dağıtılmasına
teklifi üzer enel

tarafından,
i yıl ile

Şirketin yukarıda
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24. İHRAç vE HALKA ARZ EDİLECEK pAyLAna iı,İşrİN nİı,cİı,nn
24.1. İhraç edilecek ve/veya boı,sada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul luYmet

tanımlama numarası) veya başlıa benzer tanrmlama kodu bilgisi dahil tür ve gruPlarrna iliŞkin

bilgi:

*Halka Arz sonrasında Şirketin Sermayesi ]0.000,000 TL, B ise 4.500.000

adet olacaktır. Oranlar bu rakam,lar üzerinden hesaplanmıştır.

Halka arz edilecek olan 4.500.000 TL nominal de
arz Sonrasl

payların tamamının üçüncü kişilere devri TTK çerçevesi

edilecek
olmadan

Grubu paylardır. Halka arz edile:cek 4.500.000 TL nomi1

10.000.000 Tl'lik Şirket sermayesine orail o/o45,00 o|

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesine
söz konusu çıkarılmış sernaye m
sefmaye her biri 1,00 (bir)

nama yazılıı, 6.750.000 ( nyediyüzellibin)
oluşmaktadır. A grubu paylar
Özet' te belirtilen imtiyazl.ara
imtiyaz

Şirket esas sözl

50.000 ibin) adedi A grubu
hamiline y azı|ı paylardan

İhraççı Bilgi Dökümanı ve
iline yazılıdır ve bu paylara

işleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan
ve en az 5, en faz|a 7 kişiden oluşanTürk

'in çıkarılmış
ilde

len

yesi 7.500.000 TL olup,
nakden ödenmiştir. Bu

Y

(A)
lesine göre; Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel

y sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay

inloy sahiptirler.

Halka arz edilecek u paylar Kurul'un halka arz izabnamesini onaylamasrnr takiben

MKK nezdinde kaydileSirilecektir. Bu çerçevede MKK,ya !.ılvuru yapılacaktır, MKK, nın

adresi Reşitpaşa Mahallesi Borsa istanbul Caddesi No:4, 34467 SarıYer/ISTANBUL'dur.

ikincil piyasada satrşa sunulacak paylar ile ilgili bilgiler:

İhraççı'nın paylarının halka arzındaek satış sözkonusu değildir,

Payların ISIN kodu SPK onayırrın ardından temin edilecektir.

ortaklığın halka arz öncesi 7.500.000 TL olan sermayesini temsil eden PaYların 750.000 TL nominal

değerli kısmı A grubu, 6.750.000 TL nominal degeili kısmı B grubu paylardır. Halka arz edilecek

tamamen serbesttir.

Şi

sahipleri her bil

107

Pay
Sayısının Bir Payın

Sayısı Grup Pay Nominal
Sayısına Değeri(TL)

'i+l],," '"ffi}:,"Nama/
Grubu Hamiline İmtiyaz

Olduğu

haıı-ıiliııc 1azılı B



4.500.000.-TL nominal değerli pay B grubu olacaktır. A grubu paylar satışa konu edİlmeyecektİr.

Buna göre halka arz edilecek 4.500.000.-TL nominal değerli payların durumu yukarıda 24-1

maddesindeki ilk tabloda gösteriılmiştir. Ayrıca, A grubu paylara İl.ıraççının Esas SözleŞmesinde

tanınan imtiyazlar hakkında bilgi, ilgili madde atıflarıyla birlikte İzahname'niıı 2|.15 numaralı

başlığı altında verilmektedir. Buna göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve

g...İkurulda oy hakkı kullanımındaimtiyaza sahiptir. B grubu paylar iÇin ise herhangi bir imtiYaz

tanınmamıştır.

24.2. P ayların hangi mevzuata göre oluşturuldu ğu :

İhraççı' nın payları sermaye piyas ası mevzuatı kapsamında oluşturulm

24.3. payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği haklanda bilgi:

Ortaklığımız payları kaydileştirme esaslarr çerçevesinde
tutulmaktadır.

24.4.Pay|arın hangi para birimine göre ihraç edildiği

Paylar Türk Lirası cinsinden satışia sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olınak üzere paylara il
prosedürü hakkında bilgi:

ğlamaktadır.Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarıncapay

Kardan pay alma haklu (SPKn 19 ve TTK 507)

Her pay sahibi, kanun ve
kararlaştırılmış net dönem

sahiplerine dağıtılması
haizdir. Kardan pay alma

hakkı, Şirket genel kurulu litikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun ol pay a ını ifade eder. SPKn'nun l9'uncu

maddesi hükmü ve sayılı Kar Payı iği ("Kar Payı Tebliği") uyarınca;

Halka lları tarafindan belirlenecek kör dağıtım

politi hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka

aç ıkların 'hrına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar

ı esaslar eyebilir. Şirket'in şu an itibariyle belirlenmiş bir kar dağıtım

]ıer. halka arzı takiben ilk genel kurulda SPK ve TTK
uygun Kar Dağıtım Politikası hazırlanarak şirket pay sahiplerinin

onaylna

Kanunen ayrılma reken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri iÇin belirlenen

la

kAr payı ayİılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi ıla k6r aktarılmasına ve intifa

,.r.di- saİriplerine,- yöneti.m kurulu üyelerine ve ortaklık çalıŞanlarına kArdan PaY

dağıtılmasınu k*u, verilenneyeceği gibi, belirlenen kOr payı ödenmedikçe bu kişilere

kirdan pay dağıtılamaz.

Halka açık ortaklıklarda kör payı, dağıtım tarihi itibarryla mevcut payların tümtirıe,

bunların ihruç r" iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
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o Kar Payı Tebliği'nde öngörülen esaslara uyulmak şartıyla; kar payı, dağıtımına karar
verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle
ödenebilir.

İhraççı, mevcut durum itibariylıı, Şirket esas sözleşmesinin 16. maddesinde yer alan kar
dağıtımına ilişkin hükümlerini uygulamaktadır. Buna göre Şirketin faaliyet dönemi sonunda
tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlıı olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafindan ödenmesi
zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görül nem karr, varsa

tevzi olunur.geçmiş yı| zarar|arının düşülmesi:ıden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
a) %o5'\ sermayenin o/o20' ı;ine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile lunacak meblağ

üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk
piyasası mevzuatına uygun olaralı, birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul
üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişi
sahiptir.

d) Net dönem karından, (a), (b)
kalan krsmı, genel kurul, kısmerı veya
Ticaret Kanunu'nun 52l inci maddesi
ayınnaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak

ve (c) bentlerinde

uyarmca kendi i akçe olarak

r kimselere ı kararlaştırılmış olan
ldükten soffa unan tutarın yüzde onu,

i fikrası genel kanuni yedek

kesin tarih(ler) ile ödeme

i itibariyle, ihraç ve iktisap tarihleri
kar payı alma hakkı elde ederler. İhraç

İİKiina genel kurulca karar verilmiş olması halinde,

kar

Ve serTnave

n soma

ıl

tamamen ikinci kar Türk

kısımdan, sermayenin o/o5' i oranınd;9_}ar

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'
akçeye eklenir.

İhraççı'nın karrndan pay
zamanr:

ihraç edilen paylar} bir kar
dikkate alınmaksızın birl

li yıl karından ve kanunen bir sakınca olmaması
bir kar dağıtımından kar payı alma hakkı elde

inin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

aşrmrna uğradığı tarih:

ortaklar ve kira katılan diğer kimseler tarafindan tüsil edilmeyen kar payı bedelleri ile
ortaklar tarafindan tahsil edilmeyen kar payı avansr bedelleri, kar dağıtım kararı alınan Genel
Kurul kararında belirtilen tarihteın itibaren beş yılda zalrlan aşlmına uğrar. Bedelsİz pay olarak

dağıtılan kar payları nda zaman aşımı bulunmamaktadır.

Zaman aşrmrnın kimin lehine §onuç doğuracağı:

Zamanaşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin
Müruru Zamarıa Uğrayan Kupc,n Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında

edilen payl elde
ık 20l8

yatırımcılar kar
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Kanun Hükiimlerinin l. Maddesi uyarınca zaman aştmma uğrayan kar payı bedelleri Türkiye
Cumhuriyeti Devleti' nin Hazine lıesaplarına aktarılır.

Kar payı hakl«ının kullanımrna ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için
prosedür:

Hak kullanımlna ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt
dışında ve yurt içinde yerleşik pa), sahipleri için aynıdır.

Payları MKK nezdinde ve yatırım kuruluşları altındaki yatırımcı nda kayden
saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile ların hesaplarına
aktarılmaktadır. Kar payı, dağıtırn tarihi itibariyle mevcut pa
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Hakkın
bir sınırlama yoktur.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere mükellefiyet
bilgileri 1braz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımı
belirlenen sürelere ululur. Kar Payı Tebliği uyarrnca, kar ne en geç

itibariyledağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı
başlanması gerekmektedir.

Kar payı oranr veya
olup olmadığı:

hesaplam kümülatif mahiyette

Esas sözleşme hükümlerine
mevzuat hükümlerine göre

, TTK ve ilgili diğer yasal
dağıtıl ğıtılmasına karar verilen karın dağıtım

şekli ve zaman1 urulunun bu konudaki i üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

klu 30):

bi sadece sahip da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy
kurulda, pa nın toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

o Yeni lma H (TTK Madde 461, SPK' nın Seri II-18.1 nolu Kayıtlı
Sermaye Tebtiği, SPK' nın Seri VII-128.1 nolu Pay Tebliği):

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının seTmaye oranrna göre alma hakkını
haizdir, Kayıtlı seffnaye sistemiııde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe

veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Halka açık olmayan

ortaklıklar, yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya

tamamen kısıtlayarak paylarını ]ralka arz edebilirler. Şirket esas sözleşmesinin 7'nci Maddesi

uyarınca yönetim kurulu sermatye artrrrmı kararında yeni pay alma haklarını kısmen veya

tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK
tarafindan gerçekleştirilecektir.

Tasfıyeden Pay Alma Hakkı (TTK Madde 507):

ll0



Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının
kullanılmasına ilişkin başka bir Lıüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara
payı oranında katılır.

o Bedelsiz Pay Edinme tl,akkı (SPKn Madde 19, SPK' nın Seri VII-128.I nolu Pay
Tebliği):

Şirketin sefTnaye artırımlarında, bedelsizpay|ar artırım tarihindeki mevcut lara dağıtılır.

29,:
ıV

' nın Seri II-

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahi§[nin payl
nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayde halka açi
kurul toplantılarına, yönetim kurıılu tarafından MKK'dan sahi

alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan
adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katı

Bilgi Alma ve İnceleme H

o Genel Kurula Davet ve Katılma Hakla (SPKn
30.1 nolu Vekaleten Oy Kullanrlması ve Çağrı
Tebliği, TTK Madde 4|4,4l5, 4l9,, 425,l527)z

Sermaye Piyasası
437):

Finansal Rapo

Finansal raporlar, yönetim k üunun yı
kurulunun kar dağıtım önerisi,

şirk
incelemesine hazır

şubelerde pay sahi
olmak izere

im raporları ve yönetim
nca kamuya ilan edilir ve genel

ve şubelerinde pay süiplerinin
tablolar bir yıl süre ile merkezde ve
lur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait

lir. Pay sahibi, genel kurulda, yönetim
netimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi

ı şirketlerini de kapsar, Verilecek bilgiler, hesap

Madde
Yol Toplanması

II-14.1 nolu
TTK Madde

nın Seri
Tebliği,

kurul
l

rnından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal r Açma (TTK Madde 445-45|, SPKn Madde 1816,20l2)z

yönetim kurulunun
aleyhine genel kurul

sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar

anrurt iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri

veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün iÇinde ortaklık

mİrkezinin bulunduğu yerin ticaret mahkemesinde iptal davası aÇabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zarar|ar şahsen kendilerine Yükletilebildiği ölÇüde

yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi YaPanlar,
ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veYa mevzuat ile

muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar PaYı

avansınrn doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiPlerine, ortaklık

alacaklılarına ve aynca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaŞtırıldığı veYa

ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki

ıkların genel
i dikkate
u listede

Kn Madde 14,

in iş
lgi verme

11l
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sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafindan
kararın ilanından itibaren otuz gürı içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa
geçirten, toplantıda hazır bulunıiun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da
olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel
kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya kaülıp oy
kullandıklarınr, genel kurula katı_lmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini

pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle kuralına aykırı
olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay iptal davası
açabilirler.

Azınlık Hakları (TTK Madde 4l1,4|2,420,439,531, 559

Sermayenifl en az yirmide birini oluşturan pay sahiple ı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi beliıterek, genel kurul eya genel
kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedi
isteyebilirler. Pay sahiplerinin ı;ağrı veya gündeme
yönetim kurulu tarafindan redcledildiği içinde olumlu cevap
verilmediği takdirde, aynı pay sahi kurulun toplantıya

karar verebilir.çağrılmasına şirket merkezinin brıl ive ticaret m

Genel kurulun özel denetim ni reddetmesi yenin en az yirmide birini
oluşturan pay sahipleri veya nın it azbir milyon Türk Lirası olan
pay sahipleri üç ay içinde şirk liye ticaret mahkemesinden özel
denetçi atamasml ist9;ebilir.

Haklı sebeplerin birini temsil eden payların sahipleri,
nln ticaret mahkemesinden şirket feshine karar

veri ili

m kurüu tıyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve selTnaye
mından sorumlul arı, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh

ve ibra yoluyla ırılamaz. sürenin geçmesinden soffa da sulh ve ibra ancak genel

kurulun onayıyla ilik kazanır. Bununla beraber, çıkarılmış sermayenin yirmide birini
temsil eden pay sahi
onaylanmaz.

h ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık

şirketlerde yirmide birine sahilı pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar

almasına gerek olmaksızın, top|46, başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Azlığın
istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri

bırakılmasının istenebilmesi, fin,ansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan

noktaları hakkında, ilgililer tarırfından, dürüst hesap verTne ölçüsü ilkeleri uyannca cevap

verilmemiş olması şarttır.

FP,KoymaSlnl
in istemleri

112

ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili uğunu ileri süren

isteme yedi
başvurusu



Özel Denetim İsteme Hakl«ı (TKK Madde 438):

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi
alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi
onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden bir ,5zel denetçi atanmasını isteyebilir.

SPKn' nun 23, 24 ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazı

l nolu önemli
):

sayılı "Önemli
Nitelikteki İşlemlere İliştin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı

muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahi
ayrılma hakkına sahiptir.

larını şi

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklu ( SPKn ||-27.1

nolu Ortaklıktan Çıkarma ve Hakları T

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte de dahil o üzere başka bir şekilde
sahip olunan payların, Şirketin ca belir veya daha fazlasına
ulaşması durumunda, bu paya ıkta kalan pay sahiplerini

süre içinde azınlıkta kalanŞirketten çıkarma hakkı doğar. u kişiler, S

ortakların paylarının iptalini ve payların kendilerine satılmasını
talep edebilirler. Ortaklıktan çi durumlarda, azınlıkta kalan pay

sahipleri açısından hakkı doğar. Bu pay ipleri, Kurulca belirlenen süre içinde

paylarının ilgili vesinde ir bedel karşılığında satın alınmasınl oy

haklarının kurulca ına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerden
ve bun ilirler.

Madde 485):

uyarlnca, et esas sözleşmesinde aksi öngörülmemiişse, payın türü

o Ortaklrktan Ayrılma Hakkı (SPKn Madde 24, SPK' nrn Seri
Nitelikteki İşlemlere İllşlrin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakla T

ıca, ffişket esas sözleşmesinde aksi öngörü
iştirilÖıilir. Dönüştürme esas sözleşmenin deştırı

TTK Madde
dönüşti.irme yolu n değiştiriştirilmesiyle yapılır.

öngöriildüğü hallerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhal

uygular ve bunun eşmeye yansıtılması girişimini hemen başlatır. Nama yazılı pay

seİetlerinin hamiline yazı]ıı pay senetlerine dönüştiirülebilmesi iÇin PaYların bedellerinin

tamamen ödenmiş olması şarttır.

24.6.Pıyların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

şirket halka arzrLailişkin olarak 23.06.2020 tarihinde 2020ll4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

aşağıdaki kararları almıştır:

l l3
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1.

2.

Şirketimizin 37.500.000 TL olan kayıth serrnaye tavanı içerisinde olmak üzere 7.500.000.-
TL nominal değerli çıkarıılmış sermayesinin, 2.500.000.-TL tutarında artırılarak
1 0.000.000.-TL' ye çıkartılmasına,

Artırılmasına karar verilen 2.500.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazıIı payların
mevcut ortakların yeni pay alına haklarrnrn tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul
A.Ş. Birincil Pazarında, Sennaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat
çerçevesinde halka arz edilmesine,

3. Şirket mevcut ortaklarından Ali Saim TEKIN'in sahibi olduğu 3.
değerli B grubu hamiline ya:zılı paylardan 1.155.556.-TL nominal

Piyasası Kurulu'nun ilgili hiikümleri
edilmesine,

-TL nominal
i payın, Erkan

BİRNCİ'nin sahibi olduğu 2.550.00O.-TL nominal değerli B hamiline yazılıı
paylardan 755.556.-TL nomirıal değerli payrn, Veysel Tevfi VU LU'nun sahibi
olduğu 150.000.-TL nominal d.eğerli B grubu hamiline yazılı pa, JL nominal
değerli payrn, Salih TAŞKALDIRAN'ın 0.
grubu hamiline yazılı paylard|an 44.444.- li
2.000.000 TL nominal değerindeki B grubu payların ve Sermaye

4. Şirket paylarının birincil halka arz:.n|

görmeye başladığı tarihten itibaren bır
, Şirket payl

yle;

lzere

halka atz

Istanbul A.Ş.'de işlem
bedelli serlnaye artrrrmı

yapılmamasrna ve dolaşımdaki iktari suretle bu süre boyunca yeni
bir sahş veya halka arz da nın artması neticesi
doğuracak herhangi bir alııimaması sure yeni bir satış veya halka
arz yapı|acağına dair ya artması neticesini doğuracak
herhangi başka bir açıkl verilmesine,

yukarıdaki açıkla;ıdığı üzere SPK leri kapsamında halka arz edilecek
olan toplam 4. ina], d&e/,i hamiline yazılı payların Borsa İstanbul
A.Ş.'de Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin
yetki

AnaPazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri
"Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

leştiri ile,

u vtı Borsa Istanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında
halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların
yapılmasına,

8. Gerekli diğer işlemlerin yapılması, beyanların ve sözleşmelerin imzalanması için Şirket
yönetiminin yetkilendirilmesine,

katılanlann oybirliği ile karar verildi.

l|4

imzalanmasına,

7.



24.7. Halka ayz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayrcr veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına
ilişkin bilgi:

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL nominal değerli (B) grubu hamiline
yazılı 4.500.000.-TL nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı
veya pay sahibinin haklarını kulla.nmasına engel olacak kayıtlar bulunmamakta ve aynca paylar
üzerinde intifa hakkı bulunmamakiadır.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın
hak|arına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetinr kontrolünü sağlayan paylann
edilmesi halinde söz konusu paylıırın veya oy haklarının iktisabı
pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak izere teklif
açık anonim ortaklıkların pay sah,iplerine yapılacak pay aJım teklifine
pay alım teklifine ilişkin düzenlenıelerinde yer al

Pa1, alım teklifi sonucunda veya lıirlikte hareket etmek bir şekilde
veya daha

azınl.ıkta
kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıka hakkı doğar. Bu kurulca'belirlenen süre
içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarını lini ve bunlar çıkarılacak yeni payların
kendilerine satılmasını ortaklıktaır talep satım bedeli, 'nıın 24 üncü maddesi

çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar ının doğduğu durumlarda,
azınlıkta kalan pay sahipleri
süre içinde, paylarının adil

sahipleri Kurulca belirlenen

olan

sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının
fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip

ıesinde ortaklı
ndan

TTK'nın
veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte
inci maddesi halka açık ortaklıklarahareket

uygulanmaz.

i nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul
bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri,

pa, hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın
nit , ayrılma nı, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya

;e sahip o paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye
ortaklı u payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek

esaslara göre
ortaklıklarda pay rinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki
işlemler ve ayrılma ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

pay sahibinin SPKn'nun 23 ünııü maddesinde beliıtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin
genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi,

çağrının usulüne göre yapılmanıasr veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hillerinde,
genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı
aranmaksızın bir önceki paragraflaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççmm payları üzerinde üçüncü kişiler tarafindan
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında
bilgi:

Yoktur.

ve/veya satma

iktisap
tarihte

SPKn'nun

1l5



25. HALKA ARzA iı,işriu HuSusLAR
25.1. Halk^ arz:ın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka
arza katrlmak için yapılması gerekenler

25.1.|. Halka ırzıın tabi olduğu koşullar:

halka arz sonrasrnda işlem görüp göremeyeceğine ilişkin görüşlerine i Piyasası Aracı
Notu'nun 'I. Borsa Görüşü'bölümünde yer verilmiştir. Halka arzın öncesinde spk ve

BİAŞ dışında diğer resmi makamlardan izin alınması gereği b

Halka arzın başlaması öncesinde SPK haricinde, halka arz edilen Şirket
görebilmesi için, Borsa'nın uygun görüşünün alrnmasr gerekmektedir.

25.|.2. Halka arz edilen paylarrn nominal değeri:

Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 4.

çıkarılmış sermayeye oranı ise Yo 45,00 olacaktır.
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

*Halka arz edilen 4.500.000 T, inal değerli
olan ]0.000.000 TL'ye

25.1.3. Halka arz

25.1.3.1. Halka arz

paylarının BİAŞ'da işlem
BİAŞ'ın Şirket paylarının

ka ari
ilişkin bilgi

sonrosı çıkarılmış sermaye

halka tarafindan "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep
Satış Y il Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla

toplamanı i 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda

tım irilmek suretiyle halka arz Sona erdirilecektir. Satışın 2020 yı],ı

ınesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve süreninTeııı-muz ayı leşti
başlangıç ve bit leri SP ve BİST'in uygun görüşleri sonrasında Tasarruf Sahiplerine

Satış Duyurusu ile ,' ta ilan edilecektir.

25.|.3.2. Halka arza uru surecl

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Tera yatırım tarafindan "Eiorsa'da Satış - Sabit Fiyatla TaleP ToPlama ve SatıŞ Yöntemi"

ile 'Borsa istanbul Birincil piyasa'da gerçeJ leştirilecektir. Sabit fiyatla YaPılacak taleP

toplamanın süresi 2 iş günü o]lacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satıŞ YaPılıP,
dÇıtım gerçekleştirilmek sureti,yle halka arz sona erdirilecektir.

Borsada satış aşamasında, yatırımcıların alış emirleri, birincil PiYasa iŞlem saatleri iÇerisinde,

payları u., İdiİ.., şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviYesinden, Borsa

İ.tunuuı pay SenetlÖri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemine gönderilir. PaYların ihracına iliŞkin

sözkonusu İiyat Sistem'deİanınrlıdır ve başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

I|6

hallia arza katılrm

Şirket pa
Topl

- Nama/HamilineGrubu olduğu

Bir Payın Halka Arz Halka Arz Sonrası
[ominal Değeri Edilen Paylar Sermayeye Oranı

(TL) Toplam (TL) ("^|

B l Hamiline l ,*oo ru 4.500.00ğ 45.00*

ToPLAM *-a 45,00



Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satış süresince
ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı yoluyla talepler iletilmeyecek olup, blokaj
yoluyla da talepte bulunulmayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada işlem yapmaya yetkili yatırım
kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30 - l3:00'tür.

Dağıtım saati ise l3:lO'dur.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat g.irilebileceği için dağıtımda fiyat önceliği
zaman önceliği kuralı geçerlidir.

konusu olmayıp,

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin

"Borsada Satış - Sabit Fiyatla Tıılep Toplama ve Satış Yöntemi sunulacağı
için BİAŞ üyesi Yatırım Kuruluşları aracılığı ile halka arzakatı|any
bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Hal katılan
pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluşları era Takasbank
hesabına aktarılacaktır. Halka arz edilen payların bedelleri geç ertesi
iş gtinü halka arz\çin açılmış oları özel banka hesaplarına

Pay bedellerinin yatırılacağı Şirkot banka hesap numarası

Pay bedellerinin yatırılacağı o aşağıda belirtilmiştir.

I 5677 90

0001 500l 5800 73lI 5679 46

Erkan giniNci

TRl8 0006 2001 6160 0006 6865 78

Hesap Sahibi Veysel Tevfik ÇAVUŞOGLU
Banka Türkiye Iş Bankası
Şube Des sanayi sitesi Şubesi
IBAN No TR04 0006 4000 0017 2100 3664 45

Hesap Sahibi Salih TAŞI(ALDIRAN
Banka Akbank
Şube cekmeköv Şubesi
IBAN No TR53 0004 6008 0988 8000 041477
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c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasamıf sahiplerinin satış süresi içerisinde RİST' te İŞlem

yapmaya yetkilİ yatırım kuruluşlarından birine başvurması gerekmektedir. BİST' te iŞlem

yup*uyu yetkili yatırım kurulullarının listesi BİST' in internet (www.borsaistanbul.com)

,it.rirro., gİsT in aylık bültenlerinde, TSPB (www.tspb.org.tr) ve SPK'nın (www§pk€av.tr)

internet sitesinde yer almaktadır.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağrtrm, talep toplamanın 2. günü, birincil piyasa işlem
tarafindan bel irlenen zamanda, ot,omatik o larak yapılır.

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları

çerçevesinde MI(k nezdinde hak sahipleri bazında kayde»}:leırmeye

25.1.4. Halka arzl.n ne
ertelenebileceği ile satış
açrklama:
IBS Soğutma ve Aracı Kurum
Sözleşmesi" imzalanmıştrr. Bı.ı

verilmemesi veya BİAŞ kotuna alı
SPK kaydına alınmadan önce hal

Aracı Kurum'un işbu
adresine noter kanalıyla bild
halinde, herhangi bir ihtara

zaman ve hangi şartlar
başladıktan sonra iptalin

yeriıre

arasında "Halkd Aracılık
spk tarafindan ların halka afzına

inde veya Şirk halka arza konu payları
i ile kendili sona erer.

meVZua yükümlülüklerini, tebligat
yerine getirmemesi

sona ermiş sayılır. Bu durumda,
Kurum' dan tazminat talep etme hakkı

Veya
sine

Şirket' in, yüküml
doğar.

IBS Soğu "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi"
önce veya satış tarihleri içerisinde

Kurum velveya İhraççı, payların halka
yların
arrn

gıcından
Aracı

b)

c)

d)

veya iptal na sahiptir.

Y piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar

tarafi lemeler nedeniyle bu sözleşmeden kaynaklanan

yükümlül irket, Ortak ve Aracı Kurum tarafindan yeriyerine getirilmesini imkansız

i ölçiide gücleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,kılacak veya ö i ölçiide güçleşt[eceK nuKuKl

H"İd arzİ esasli" olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaŞ hali, Yangm, dePrem, su

baskını, ayaklanma, ya,ygm terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya

halka arza etki"aeulı"".t tabi afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,

Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Aracı

kurum,un halka urrJdil"npayların pazarlanmasına imkan vefTneyecek durumda olması

neaeniyle yeterli talebin oluşmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle halka arudan

beklenen fİydanın gerçe,kleşmeyeceğinin öngörülmesi,

Ülke ekonomisini, ,ır,,uı ,.yu 
"lrrl*u.u.İ 

sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in

faaliyet gösterdiği sektcirü yada Şirket,in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın

buşuİr rrrrl engel l eyebi l eı:ek beklenmedik durumların ortaya çıkmas ı,
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e) Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını
etkileyebilecek herhangi tıir soruşturma velveya dava açılmasr ve Şirket velveya ortak
aleyhine, halka arzr öne:mli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir
soruşturma, dava ve icra takibi açılması.

Sözleşmenin feshi veya yukarıdaki Madde a,b,c,d ve e'de belirtilen nedenlerle ha|ka arzın
gerçekleşmemesi halinde, Şirket ve Aracı Kurum birbirlerinden herhangi bir ücret talebinde
bulunmayacaktır.

Halka Arz "Borsa'da Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve yöntemi" ile
mayacak ve bugerçekleştirileceğinden yatırımcı.ların önceden para yatırması söz ko

nedenle halka arzın iptal edilmesi gereken durumlarda yatırımcılara yönel gi bir zarar
söz konusu olmayacaktır. Sadece yatırımcılar tarafindan girilen talepler, tarafından iptal
edilecek ve yatırımcının kendi hesabında bekleyen nakit
tasarrufunda olacaktır.

25.1.5. Karşrlanamayan taleplere ait bedeller ile ya
üzerinde ödenen tutarlarrn iade şekli haklunda bilgi:

"Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama
için, karşılanıımayan bir talebin bulunması veya
yapması durumu ortaya çıkmayac aktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari

Talep miktarının l (bir) adet payllot
azaırıi pay miktarı halka arz edi
gönderilecek emirlerde kul
tarafindan yayınlanacak olan

25.1.7 . Yatırımcıların satrn

rektiren

mclnın kendi

mcrlar ta

ve Satış sunulacağı
yatırımcı ödeme

pay miktarla kl«nda

olması ir. Talep edilecek
ile sı Şirket'in işlem srasına

mi başlamadan önce Borsa

klarrna ilişkin

kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
ların yatırım kararını etkileyebilecek

inde durum ihraççı veya halka arz eden
kurula bildirilir.

a çıkması h6linde, satış süreci durdurulabilir.

,k hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş
alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve

günü içinde
izahnamenin

Değişiklik veya

ilişkin kısmı yayımlanır.

n 1,ayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş
yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş

geri alım hakkına

olan yatırımcılar, i
günü içinde taleplerini ri alma ]hakkına sahiptirler.

Ayrıca, yatırımcılar satış süresi içerisinde taleplerini değiştirme veya
sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafindan hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami (2)
gün içerisinde teslim edilecektir.

I19

SPKn'nun 8 inci
başlamadan önce
değişiklik veya

Değişi

Des; veya yeni

uyarınĞa, izahname

ı satış fivatrnın

siiresi içyıde
*rtaya'



25.|.9. Halka arz sonuçlannm ne şekilde kamuya duyurulacağı hakl«ında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sernıaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde
Kurul'un özel durumların kamtıya açıklanmasına ilişkin di,izenlemeleri uyannca kamuya
duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkrna İllşl<ln Bilgiler

Mevcut ortakların yeni pay alma haklan 2310612O2O taih ve 2020l|5 sayılı yönetim kurulu
kararıyla serrnaye artırrmr yoluyla ilk hal
kısıtlanmıştır.

25.|.|l. Satın alma taahhüdünde bulunan
ve bir payın satrn alma fiyatı ile bu kişileri
Yoktıır.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış d

Yoktur.Yoktur.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan
nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

25.|.14. Halka arzda

Avdın YILMAZ
Abidin OGUL

Ali Saim TEK
m lu Başkan vekiliErkan giniNci
m Kurulu Uyesi- Mühendisl Tevfik CAVI&şOGLU
m Kurulu Uyesi- Satış MüdürüSalih TAŞKALD
im kurulu Üyesi (Bağımsız

ıfr6 YOnetim Kurulu Üyesi (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız

IBS Soğutma Mali ler Müdürü
IBS Soğutma Finans Müdürü

" 
Tera yatırım yönetim kurulu
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tera yatırım yönetim kuruluGül Ayşe ÇOLAK
Tera Yatırım Genel Müdürü

Mustafa Metin SEYHAN Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı
Tera yatırım kurumsal Finansman Müdür yardımcısıEthem Umut BEYTORUN
Tera Yatırım Araştırma ve AnalizMehmet Bilal BİRCAN
Tera Yatırım Iş GeliştirmeGül ONDER
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. SorumluMustafa Ozan Mısırlıoğlu
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Sorumlu
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. DenetçiMurat IPEK
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Denetçi

Görer Yeminli Mali MüşavirlikBülent Görer
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25.2.Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzln birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççınrn bitdiği ölçüdıı, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taa ünde bulunma
niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz ed payların yüzde
beşinden fazlasrna taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişki

Yoktur.

25.2.3. Halka arzdayatrrrmcılara tahsis ve dağıtım esaslarr:

"Borsa İstanbul Birincil Piyasaıla "Borsada Satış - Sabit Fiyatla
Yöntemi" ne göre paylar satışa sunulacağı için
dağıtım yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü o nda satış
yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmeli suretiyle halka arz sona

Yatırımcıların gerçekleşen işlem_lerinin
İşlem görme; halka arz edilen payların

(T+2) şeklinde, izleyen ikinci iş günüdür.
ktan Borsa mevzuatrnrn ilgili

hiikümleri çerçevesinde Borsa Gtınel*l$dürl vereceği bağlıdır.

a) Yatırımcı grubu

Yoktur.

b) Tahsisat büyüklüğü ve tahsisat
değişikliğinde mü

Yoktur.

c) İşanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis
edilen gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım
yön

d)T belirli gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek
rrcalıklar ve

Yoktur.

plara edilme kriterleri:

e) Tek bir b yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yoktur.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yoktur.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırrlma koşullarr ve erken sonlandrrrlabilecek
tarihler:

Yoktur.

rit dilimler üzdeler:

ay

I2l



h) Halka arz edilecek paylıra ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen
talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasrna aracı olan yetkili
kuruluş bazrnda belirlenmesinin mümkün olup olmadığı haklanda bilgi

Halka arz, "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile yapılacaktır.
Yatırımcılar pay alım emirlerini kendi aracı kurumları vasıtasıyla BİAŞ sistemine kendileri
göndereceklerdir. Yatırımcılara paylarının tahsisat ve dağıtımı, satışrn gerçekleşeceği gün,
Birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafindan saat l3:lO'da

tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, i yapan veya
yapılmasına aracl olan yetkili kurııluş bazında belirlenmesi mümkün deği

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları
bildirilme süreci hakkrnda bilgi:
Halka arz "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplamç*ve Satış
yatırımcıların alım emirleri aracı kurumlar vasıtası
Dağıtım, talep toplamanın son günü Birincil piyasa i
yönetimi tarafindan saat l3:10'da otomatik olarak yapı
gerçekleşip gerçekleşmediğini pay alım emirlerini
vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

inde

için pay sırasınln
miktarının kendilerine

miktarınrn

iben, Borsa
irlerinin

kurumları

açılma tarihi ise
bildirilme süreci

Yatırımcıların gerçekleşen işlenılerinin (T+2), dağıtım i ise izleyen ikinci iş
günüdür. Halka arz sonuçları,
Araçlarının Satışı Tebliği'nde

lu'nun II- yılı Sermaye Piyasası
kesinleştiği günü takip

eden iki iş gunü içerisi öze| n ya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri uyarınca kamuy

un
ılur

Piy

Halka arz edilen
yatırımcıların hal]

tamamlandıktan

tış işlem

25.3. Payların

25.3.1. l TL
katlanacağı maliyetler

n Borsa
aldıkları

i bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırrmcrnrn
bilgi

l TL nominal değerdeki 1 aclet B grubu hamiline paym satış fiyatı I TL olarak
belirlenmiştir.

Halka arz "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa birincil
pazarında gerçekleştirilecek olup, Tera Yatırım halka arz için yatırımcılara yeni hesap açmaya
ve pay alım satım işlemine yönelik olarak ayrrca bir komisyon almayacak, her yatırımcının
kendi hesabına ait olan "pay alıın satım komisyonu" bu halka arzda gerçekleşecek alımlarına
da uygulanacaktır. Bu "pay allm satrm komisyonu" oranı her bir yatırımcı için farklılık
arzetmekte olup, aracı kurumlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Halka arza iştirak eden
yatırımcılardan, ihraç edilen pay.ların bedeli dışında, alım taleplerine aracılık eden yetkili aracı

iş

l22

ı tespitifre ilişkin bilgi
ğ.



kurumlar tarafindan işlem komis1,gn bedeli ve BSMV maliyeti yanısrra, hesap açılışı ile para

ya da pay transferine dair ücreı; talep edilebilecektir. Bu konuda halka arza iştirak eden

yatırımcılar Tera Yatırım 'dan de,ğil başka kurumlardan talep girecekler ise doğrudan o aracı

kurumlardan bil gi almalıdırlar.

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz
fiyatrnın veya fryat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair
bilgi:
l TL nominal değerli payın satış fiyafi 17,50 TL olarak belirlenmiştir. konusu fiyatın
tespitine ilişkin Tera Yatırım tarafindan hazırlanan Fiyat Tespit arz fiyatının
hesaplanmasında IBS Soğutma için yapılan değerleme çalışması
"İndirgenmiş Nakit Akımı" yöntemleri kullanılmıştır. Piyasa

Çarpanları" ile
çinlemi; Şirketin

değerini tespit etmeye çalışan bir yöntemdir. Uluslarari
orta-uzun vadeli değerlerini yansiıtan Indirgenmiş Naki

işlem göreceği pazar ve sektörde]ri benzer firmaların bazı finansal
alanda kabu

(iNA) ne göre ise

firma değeri veya şirket paylarının değeri, Şirket'in faali
muhtemel nakit akımlarrnın bup;üne indirgenmiş değeri

hesaplamada kullanılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgi
de yer alan Fiyat Tespit Raporunda belirtilmektedir.

Halka arz fıy atının belirl enmesinıJen nihai İhraççı/halka sorumludur.

Halka Arz Fiyat Tespit Raporu üç gün önce Kamuyu

Aydınlatma Platformunda
(www.terayatirim.o ) ve Şi

luş intemet sitesinde
.tr) yayımlanacaktır.

25.3.3. Yeni pay y alma hakkının lusrtlanmasından

dolayı menfaat

Şirket Esas Söz1 ortakların yeni pay alma haklarının

kısıt
'bS 

Sogrtma 2310612020 tarihli 2020l14 sayılı

yönet nrn tamamen kısıtlanması yönünde karar
tüm pay gruplarını temsil eden ortakların yeni pay

Halka arz edi|
edecektir. Mevcut

varatması
lere ve

iğı ve Ek-2

:ar igında Şirket ve satış yapacak ortaklar doğrudan fon elde

uyrr,,u dolaylı yoldan da menfaat elde edebilir, Zira Şirket'in elde

ettiği fonu kullanma faaliyetlerinde meydana gelecek karlılıktan ortaklar hem kar

puyİ t "- de mevcut pİylarınııı da değer kazanması yoluyla kazanç sağlayabilirler. Ayrıca

iruiı.u arz edilen puyıurrn ikiincil piyasadaki borsa fiyatı mevcut paYlarının değerinin

belirlenmeri uçr.rndun bir ölçüt olmİsİ da mevcut ortaklar bakımından dolaYlı bir menfaat

sayılabilir.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kiŞilerin veYa iliŞkili

kişilerin (bunların eşleri ile birincİ derecede kan ve sıhri hısımları) geÇmiŞ Yıl ile
içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakl,una sahiP oldukları

iirraçç, paylarr için ödedikleri veya ödeyecekleri fıyat ile halka arz fiyatının

karşılaştrrrlmasr:
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Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracrlık

25.4.1. Halka arza arıcı.lık edecek yetkili kuruluşlar hakl«nda bilgi:

Şirket paylarının halka aIz:rna araııılık edecek yetkili kuruluş Tera Yatırım

Yurt dışında herhangi bir satış yapılmayacaktır.

25.4.2. Halka ırzın yapılacağı ülkelerde yer alan sa

isimleri:

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde
ödeme işlemleri Takasbank ve V[

25.4.3. Aracılık türü ha

84 Şişli/İstanbul

ların saklama, takas ve

a bilgi
ile İglOZlZ020 tarihinde Halka Arz Aracılık Sözleşmesi

25.4.4. Aracr ih
Tera yatırım Değer
imzalanmıştır.

Aracılık ve yi.iklenim sözleşmeııinin konusu kayıtlı se(maye sistemindeki IBS Isıtma Soğutma

Havalandrrma Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.'nin 7.5O0.0O0 TL olan sermaYesinin 2.500.000 TL

Sermaye artırrmr ve 2.000.00() TL ortakların satışı şeklinde toplam 4.500,000 adet payın
.,Borsa,da Satış _ Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi" ve._"En İyi Gayret"

;;İĞ,yı" gorru istanbul Birirıcil piyaİa'da halka arzve satışına aracılık edilmesidir.

Sözleşme kapsamında Halka Aı:z Fiyat Tespit Raporu Tera Yatırım tarafindan hazırlanmıŞtır.

payların satış sürecinin başlangrcından önce veya satış tarihleri iÇerisinde iŞ bu izahname'nin

25.1.4. numaralı maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda Tera Yatırım
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Adresi : Eski Büyükdere Cad. No:9 |zPl.aza Giz Kat:1l
Telefon : (2|2) 365 10 0()

Fax :

İnternet Adresi : www.terayatirim.com

l
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Yüklenimde Bulunulan Yük|enimde Bulunulmayan

Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz
Değeri Edilen Pavlara ^':"":';: . Edilen Paylara',lffi' 'oJ;"l?ü/.l* o.L..liilı ",JH"l

Oluşturul-
muşsa

Konsorsi-
yumdaki
Pozisyonu



ve/veya Şirket, payların halka arzın| erteleme ve/veya satış fiyatının değiştirilmesini talep etme
ya da sözleşmeyi feshetme hakkıııa sahiptir.

25.5. Halkı arza ilişkin ilgili geı,çek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Halka arza konu olan toplam 2.500.000 TL nominal değerli payların serTnaye artırımr suretiyle
satılacak 4.500.000 TL nominal değerli paylardan, IBS Soğutma, serTnaye ve emisyon primi
elde edecektir. İhraççı'nın 7.500.()00 TL olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma haklarının
kısıtlanarak 10.000.000 TL'na arlırrlmasrndan yaklaşık .- TL brüt, .- TL
tutarında net gelir elde etmesi beklenmektedir.

Halka arz ile paylarını
Tevfik ÇAVUŞOĞLU,
toplam 2.000.000 TL

halka arz edecek ortaklar; Ali Saim TEKIN,
Salih TAIŞKALDIRAN halka arz geliri elde
nominal değerli pay arz edecek olup, y ık TL brüt,

IRINCI, Veysel
Mevcut ortaklar

bir

TL tutarında net gelir elde etmesi beklenmektedir.

Halka arza aracı|ık eden Tera yıtırım ise halka arza a
Tera Yatırım'ın Şirket'ten elde edeceği komisyon,
BSMV'si oranındadır.(Tl + BSMV).

Bağımsız denetim şirketi UBD tJluslararası Bağımsız De
ücreti olarak 50.000 TL ücrete anlaşılmış tamamı ödenmişti

Bağımsız hukukçu raponrnu hazır|ayan A bidin OGUL, TL hukuki danışmanlık
ücreti elde edecektir.

Halka arzın tar afları arasında ı amaktadır. Aracr kurumun,

halka arz aracılık satış ve arz başarısına bağlanmış bir
ekonomik çıkarı bul IB utma'nın o/o5 ve daha fazlasına
sahip pay sahipleri;[e ılık Sözleşmesi" ve " Fiyat Istikrarı
Sözleşmesi" dışı

IBS .vukat Abidin OGUL arasında herhangi bir
menfaat t Abidin OĞUL ve IBS Soğutma arasında herhangi

A ĞUL'un doğrudan ya da dolaylı olarak ha|ka arz
ınik çıkarı bulunmamaktadır. Avukat Abidin OGUL'nın IBS

sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma

yoktur. A, a arza ilişkin sunulan bağımsız hukukçu raporu hazırlanması

hizmetleri ık ücreti elde edecektir.

IBS Soğutma ve fi tablo]arın bağımsız denetimini yapan UBD Uluslararası Bağımsız

UBD Uluslararası Bağımsız Drınetim A.Ş. ve IBS Soğutma arasında herhangi bİr sermaye

ilişkisi yoktur. UBD Uluslararaı;ı Bağımsız Denetim A.Ş.' nin doğrudan ya da dolaylı olarak

halka aİz başarısına bağlanmış loir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. IBS Soğutma ile UBD
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. arasında IBS Soğutma'nın bağımsız denetim

çalışmalarının yürütülmesine iliı;kin yapmış olduğu sözleşme haricinde, herhangi bir sözleŞme

bulunmamaktadır. UBD Uluslıırarası Bağımsız Denetim A.Ş. IBS Soğutma'ya sunduğu

bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.

bir menfaat

ilişkisi yo
lanmış bir

5 ve daha'
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26. BORSADA iŞLEM GöRMılYn iı,İŞriN sİLciI-Bn

26.1. Paylarrn Borsada işlem giirmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en

erken işlem görme tarihleri:

şirket payları henüz borsada işlem g9r-:.-:kte,dir,,Halka *,d":fu=?::|*: ı1]"'::":'"T:l:
İr",,, ŞH;.ffiİİş c".,"l Mijdürlüğtı,,rtı, bu konuda vereceği olumlu karara bağlıdır,

-^---r^ rli l Qr^ L.^-.,,,_.l,-r.cfıır SAz
İI"r#ı.o;"ı,".-r'., ,. a"u p,ızar'd.i işlem.görmeri T":'Tl1 '_'}Ş':,Pj::9n::T:;rYİffiİ;;;ı','#"i*oa halka arz edilen puyÜrn borsada işlem gö e imkanı olmaYacaktır,

Dolayısıyla, izahnamenin onaylanması 
, 
p ,ların Borsa d1 lı]:l anlamına

g.l-...l.t.air. nİeŞ yönetim kurulunun alaca ı ku,u, :::|:y _ry*^"l
'da işlem görme

rJ,ihÖ;ıİı.*İiı.".ı.,ir. Birincil piyasada satlş sonrası ikincil PiYasa iŞle nın açrlmasr,

Borsa,nınŞirket,inKAPsayfasırıdayapacağıduyuruyutakipedenişgünü
,kleşir.

26.2.İhraççrnın aynr
görmediğine veya bu
bilgi:

Yoktur.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zam

- Söz konusu paylarla aynr grupta

konu edilmesi veyaİatrn alınmasının ta1

grup paylarrnrn borsaya kote olup olm

alanlarrn tahs ikli
t edilmesi veya,

lara satışa

- İhraççının başka bir piyasası araçlarının
durumunda

tahsislilnitelikli yatırrmcrlara

bu işlemlerin mahiyeti bu işlemlerin aye piyasasr araçlarrnrn

sayısr, nominal değeri ve ha

Yoktur.

26.4. Piyasa y

Yoktur.

y ap ıc ılı ğın 
^e 

s asl a rr1

26.5. Fiy planlanmadığı:

Yo

27.rvlBv YLARIN şINA iı,işriN gilciı,nn iı,p r.q.ı.rrrrürı,nn

27.1. Paylarını ortak/ortaklar hakkrnda bilgi:

IBS Soğutma - Yönetim Kurulu

ed
veya l

ıa konu

II}S Soğutma - Yönetim Kurulu BaşkanıAli Saim TEKIN

II}S Soğutma - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkan BiRiNCi

Il3S Soğutma - Yönetim Kurulu Üyesi

Salih TAŞKALDIRAN
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27.2. Paylarını halka arz edecek ortaklarrn satışa sunduğu payların

Paylarını halka arz edecek ortakların satı i tabl

Paylarını halka arz edecek ı pay grupları bazında sahip
olacakları paylar aşağıdaki

iktarının artrrrlmamasına ilişkin taahhütler:

Şirket, Yönetim Kurulu'nun 23.|J6.2020 tarihli kararı ile Şirket paylarının birincil halka arz|n|
takiben, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle, satışa
hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere; herhangi bir bedelli selmaye artırımı yapılmamasını
ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasını, yeni bir satış veya halka arz
yapılmasına ya da dolaşımdaki pay miktarrnrn artması neticesini doğuracak herhangi başka bir
karar alrnm€unasınl, yeni bir satış veya halka arz yapı|acağına dair ya da dolaşımdaki pay
miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasını
taahhüt etmiştir.
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Ali saim TEx:tİ 6.(|0% 450 o00 ,t50 000 {,5{M 450 0o0 7 8T9 140

Erk8n BRxcl A ıı,{ı0% 300 000 300 000 3,00rl 300 000 g 2s2760
Ali §iam TErİıi 6 §2 00!n 3 900 000 3 900 o00 B 77,44v. 2.74 u4 4a 053 028
Erkın BffisHcl E 34,o0% 2 550000 2 5s o00 B 17,919l ,1 794 44{ 31 419.267

veyse İ TcYfik cAyU ŞoGLu B 2,00% l 50 0o0 l 50 o00 B 1 0s% 1 05 556 1 048 193

salih TAŞKALtXRAil B 2,o0% ,150 000 ,l50 000 B ,1.116%
1 09 556 1 848 193

B {5,00% 1 500 000 7a7g 4a2

E 25,00% ? 50aON 43 ?73 001

B 2g.aOaA p 00a 0oo 3E016401

7.500.ü}0 ,§{rc.{X}{ t00* l0,0o0,ooi) i75.(ts?.(XK

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Adı Soyadı Grup

Bir Payın Toplam
Nama/ İmtiyaz Nominal Pay Nominat
lamiline (VarlYok) Değeri Adedi Tutar

(TL) (TL)

Ali Saim TEKİN B Hamıline Yok l ()() &*55. 20.232.854

Erkan BiNNCi B Hamiline Yok ü^/ 13.229.1,74

Veysel Tevfik
CAVtJSoĞLtJ

B Hamiline Yok 1.00
l

44,444 778.187

Salih TASKALDIRAN B Hamiline l,00 44.444 7,78.187

il.

,LKA ARZOA|{ oılcE tlALKA ARz soüRA§{
m Adı soTadİ Pğy Grubğ PsY oı PaV Adedi Prv Tutsn lTLl PayGrubU PaY orant P.y A.ı€üll Pry Tüt&n (Tı_|

HALXA AclK KlslM
§ertrFrc Artt!İm,
ortar( sat,ş,

oıa€rnıaYe



şirket,in mevcut sermayesinin tanıamının sahibi dört ortak, Ali Saim TEKN, Erkan gİRiNcİ,

v.v*ı Tevfik ÇAVUŞOĞLU ve Salih TAŞKALDIRAN,dır.

Ortaklar vermis oldukları beyan ile; SpK'nun VII-128.1 saYılı PaY tebliğinin 8. maddesinin l.

;,İHi;"*;#;^ffiİ Şİ;;; puyıu.,.,,n haıka arz|na ilişkin izahnamenin onaYlandığı
^ -_1-1-1- ..^_,'l^_._._ L^-.-,lo İo-1am

İffi'İ;;;;İ;;;.* sermayede .uırif oı,o"ı.|ar1 navla1, ortaklık paylarının borsada iŞlem
fi-,^++^_ L^*oolaffi#t;i"-;;a i,il;;;" ı,i. y,ı iti.eyi. ı,uıtu,u,i f,y1,1,il,r,"i-:::::*Tli::::::i

İffiff:l,T'ÜŞrrların halka u, fryurrnın altında_borsada satılm sr sonucunu doğuracak
:^l^* nAmaııo

;;kİİ; herhangi tiİ işl.-..tatli tı,ıtm1rn1y,, O",k]_ıT _ryP:::
Luşlu-a.rndan ltibaren bir yıl siireyle söz konusu paylann kısmen mamen bu teDllg

l^-^l, ^^+,lmoı]i ı/A\Ie rlerurerlilmesi rlurumunda K özel durumların

işlem görmeye
bu tebliğ

İffi;;;;, oıurut saiılma,sı veya devredilmesi durumunda
I_^l l laması yapmayı,ırurulrwrv"JD-.^-_

kamuya uçr-kıu*u.ına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel
beyan ve

borsa dışında satacakları payları alanların da bu sınırlamaya

taahhüt etmişlerdir.

söz konusu ortaklar'
mevcut ve halka arz

verilmiştir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsa nda verilen taahh

Maddesinin l. fikrası
ile pay sahipliği oranrna

ın sahip oldukları paylarının nomi

soffası sermayesrne oranına ili

Sermaye Piyasası Kurulu'nun
uyannca; mevcut sermayede 9

itibariyle sahip oldukları pay

itibaren bir yıl süreyle halka a

lı Pay Tebliği
olan

Or
fiy

bağlı olmaksızın yönetim
görmeye başlamasından

yatının satamazlar, bu payları

halka arz lıyatının altında ak şekilde herhangi bir işleme

tabi tutamaz|ar ve borsa dışı da 'satışa konu paylar bu sınırlamaya

tabidir.

Şirket 23.06, urulu Kararı ile;

h gtl başlamasından itibare1 blr ııl süreyle nu'O: 
?,,1

i bir fiy borsada satmamayı ve bu payların halka arz fıyalının altında

satı Sonucunu racak şekilde herhangi blr işleme tabi tutmamayı, Onaklık

başlamasından iitibĞn bir yıl süreyle söz konusu payların
paylarının
kısmen veya

"-Y^*^--------,
ig-tıtıtmtıneuygunolaraksatılmasıveyadevredilmesi

-:-l^

durumunda kurulun ıufi k;"y" uçrtiui-urına ili şkin düzenlemeleri çerçeve sinde

özel durum açıklaması , borsa dışında satacakları payları alanların da bu srnırlamaya

tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir,

d) Yetkili kuruluşlar tarafindan verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

Yoktur.

I28
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28. HALKA ARZ GELini vn ıvrnr,iynrr-nni
28.1. HalkA arza ilişkin ihraççırıın elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve
pay başına maliyet:

Sermaye artrrımr ve ortak satışı ,yoluyla ihraca ilişkin toplam maliyetin 4.546.853 TL olacağı
tahmin edilmekte ve pay başına nıaliyetin 1.01 TL olması öngörülmektedir.

İhraççı'nın 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak
10.000.000 TL'na artırılmasından yaklaşık TL brüt, TL tutarında net
gelir elde etmesi ve halka arzın IBS Soğutma için maliyetinin 2. .585 TL olması
beklenmektedir.

Katlanılacak maliyetlerin tümini tutarlarının aşağıdaki gibi olması

spİ( kwui Ücreti 47.I29 28.627 l8.50İ
aısr ücreti 8.723 6.978

N{KK Kart ücreti 7.500 7.50o

Aracıhk Komis,vonu = BS\{V 4_3.11.523 ].411.95? l 929 566

5.000 5 000

ReHam - PR 50 0o0 ?7.778 22222
Bağırrısz Denetim 50-000 50.000

G arrimerıkul Değ erlerrıe

Hul«*çu Raporu ]0_000 ]0.0CI0

Diğer (Noter ıü ) 10 000 ı0.000
4.5,ı*6.8sl

Top}ası FTi s se §onr in al
Pay Başrna X|Iıliyet

İ

l

n güçlendirilmesi,

d) Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin ytikseltilmesi,

e) Şirket bilinilirliğinin artrrrlması,

f) Rekabet güctiniin artrrrlması,

g) Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın
artırılması

28.2. Halka

flerinin devamı,

b) Plan

I29

Tahmini Ealka Arz l.Iatirpti {TL) Toplam Şirket Ortaklar



Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

Şirket 23.06.2020 tarihli ve 202Cl|5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile halka arzdan elde edilecek
fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kabul edilerek karara bağlanmıştır (Ek-l). Sermaye
artrrımından elde edilecek fonun kullanım amaclna ilişkin rapor aşağıdadır:

Halka arz maliyetleri ve I -rl- olan ortaklann pay satışını çıkarttıktan sonra Şirket'in elde
-Tl'lik kaynak aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesindeetmeyi planladığı

değerlendirilecektir.

l. Kredilerin Geri Ödenmesi: Halka arzdan elde edilecek fon geli n bir kısmı; mevcut
yük olan kredilerinödemeleri devam eden, Şirket karlılığını aza|tan, faaliyetleç.izeri

ödemelerinde kullanılacaktır. Şirketin fon kaynakları arasr red önemli derece yer
tutmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun oA35'i ile Kısa ri ve Uzun
vadeli Banka kredilerinin l(ısa'y'adeli l(ısımlarını
yüksek faizli krediler kapatılması suretiyle faiz yükü irilmesi
karlılığın artırrlması hedeflenmekledir.
2. Yatırım Harcamalarının Yapılması: Sektörün
büyümenin sağlanması ve sektör paymın arttırılması için lerin piyasaya
sunulmasr, geliştirilmesi, ilgili AR-GE ça larının yapı . Bu çalışmalar için
nitelikli işgücü ile AR-GE çal yürüteceğİ ve i yapılanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Halka arzdan elde edilecek lirin yaklaşık 'u kadarınrn yeni projelerinin

hayata geçirilmesi ve verimlilik, A ışmaları merkezi oluşturulması ile
mevcut üretim sistemi altyapısı ileşiY(ı|mesi lanı
3. İşletme Sermayesi İhtiyaclnın Karşı açısından önemli bir faktör, daha

uzun soluklu ve maliyetli pr A ise yatırım döngülerinin daha uzun
döneme yayılmasına ve karşılı uzun süreli ve karlı olmalarına olanak

sağlamaktadır. iyetler özellikle niteli ş gücü gereksinimi ve bundan dolayı da yeni,

bir işletme sermaye r. Şirketin marka bilinirliği yoluyla pazar

payını artı , yurtiçi ve yurtdışından uzun tedarik süresi

gerek ne neden olacaktır. Ayrıca cironun artışı da ticari
alacak hem stoklar hem de artan ticari alacaklar işletme sermayesi

ihti halka arzdarı elde edilecek net gelirin yaklaşık o^35'i kadarının,

işl llanılması planlanmaktadır.

29. SULANM
Halka arz|ar, y ihraçları, yatırımcılar tarafindan sahip olunan pay opsiyonlarınrn

kullanılması, paya d rülebilir tahvillerin paya dönüştürülmesi, vb. işlemler pay ihracına

neden olmakta ve dolhşımdaki pay sayıslnı arttırmaktadır. Halka arz|arda yatırımcılar
tarafindan pay başına ödenen tııtarlar ile (halka arz sürecinde İhraççı tarafından katlanılan

maliyetler de dikkate alındığında) halka arz soffası İhraççının finansal tablolarından elde

edilecek olan pay başına defter ıİeğeri (özkaynak toplamı/pay sayısı) arasrnda bir fark olması

muhtemeldir. Halka arzın gerçekleşeceği birim pay lıyatı ile halka arz soffasındaki pay baŞına

defter değeri arasındaki fark, pay başına sulanma etkisi olarak ifade edilmektedir. Buna göre

sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanması aşağıda sunulmaktadır.

ı sürdürülebilir

l30
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Hailıa Arz \{aiiı.efi
}Ieşcut Olt!ğiiar İçin §uianrıa Etkisi [L.}

Ortaklar Için §ula.nııa Etkisi {To)

Halka arz öncesi pay başına Deftıır Değeri: Halka arz
Odenmiş Sermaye: 18.02l .84ll '7.500.000 : 2,4OTL
Halka arz soffası pay başına Deff.er Değeri : (Halka ar Defter
Elde Edilen Fon Girişi - Halka Arz Masrafları) / Ha
(l 8.021.841.+ 43.7 54.329-2.569.:;85) / 10.000.000 : 5,920

Mevcut ortaklar için (pozitif) sulıınma etkisi : Halka Arz Değeri -

Yeni ortaklar için (negatif) sulanrna etkis lka Arz Fiyatı -
Defter Değeri : |7,50 - 5,9207 : 1 1,58l0 (o^ 66,17)

Hesaplamalar belli varsayıml ığında ış olup, gerçek verilerin
ortaya çıkmasından soma ılıklar olabilecektir. Ayrıca,
Ihraççı' nın uygun görmesi d
sonra ihraç edilebilecek pay,

ye artırımı, bu halka arzdan
b ğer araçlar gibi nedenlerle piyasa

fiyatı düşebilecekti1

29.|.IJ.a| ıinin miktarı ve yüzdesi:
Halka ıtlanarak gerçekleştiril ecektir. Halka arzdan p ay

fL tu ve o/o 66,|7 oranında sulanma etkisi olacaktır.

29.2. Mevcut rlarrn arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
haklarını kullan aları du ) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Mevcut ortaklar için etkisi pozitif 3,5l78TLveo/o 146,40 oranında olacaktır.

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNcÜ rİŞİı,BnoEN ALINAN BİLGİLER
30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar haklunda bilgiler:

Halka arz sürecinde İhraççı ile imzalanan "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" çerçevesinde
danışmanlık veren yetkili kuruluş; Tera Yatınm'drr. Bu sözleşmenin konusu; IBS Soğutma'nın
nakit karşılığı artırılacak olan 4.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arz yoluyla
satışına aracılık edilmesidir.

30.2.Uzman ve bağımsız denetim raporlarr ile üçüncü kişilerden alrnan bilgiler:

L (%ffi461
Arz Sonrası Pay Başına

n
ut ortak

ortaklar için

l31

§ulanmı Etkisi {TL} EaIkı An Öncesi Ealka Atz §ourası
Ö*alııaHaı, (Deft er Değerü 59.2üö_58.1

Odennğ Seımal,e 7.500 sü0 10.000.CIOt
Anrıian Sermar.,e 2.500.üüC
Pav Başna Defter Değeri ?,40 5,9307
FIafta Arz Fil,at

l eui ortaklar İçin Şuianma titkisi fTL}
t'eni Ortaklar İçin Suianmn litkisi {%)

Sermaye :

Değeri / Halka arz öııcesi



Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin
kaynağı belirtilmiştir. Bu gibi üçüncü şahıs bilgilerinin Sermaye Piyasası Aracı Notu'na doğru
bir biçimde aktarılmış olduğunu teyit ederiz.

İhraççı bildiği ve ilgili üçüncü şiıhsın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla,
açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve
sözkonusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

Halka arz fıyat tespit raporu Tera Yatırım tarafindan hazırlanmış olup,
aracr notunun ekinde (Ek-2) yer almaktadır.

Tera Yatırım çalışanları, daha ön,ıe İhraççı bi.inyesinde istihdam edi lup, Ihraççı' nın
yönetim ve denetim organlarınıla herhangi bir söz sahipliğinde b lardır. Tera
Yatrrrm'rn lhraççı' nln 3|.03,.2020, 31.12.2019, 3|.12.20 Ve

ket]
|2.2017 tarihli

karşılaştırmalı finansal tablolarıru denetleyen bağımsız
bağlantısı bulunmamaktadır.

herhangi bir

Şirket'in 3I.I2.20I7, 3I.12.201-8 ve 3|.I2,20l9 tarihli
denetim raporu bağımsız denetim firması UBD Ulusl
hazırlanmıştır. Sorumlu Denetçi Mustafa Ozan Mı
sorumluluk beyanı İhraççı Bilgi Dökümanı ekinde yer a

işbu sermaye piyasası

Şirket'in
denetim
Denetçi

3I.03.2
firması

oNA

finansal tablolarına bağımsız denetim raporu bağımsız
Deneti A.Ş. tarafindan hazırlanmıştır. Sorumlu

sorumluluk beyanı İhraççı Bilgi Dökümanı
ekinde tadır.

Denetim Görüşleri
IBS S"ğ"t-"ir- 3l Aralık 2019,31 Aralık 2Ol8 ve 31 Aralık 2017 tarlh|i finansal durum
tabloları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının
özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tabloları Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş. tarafindan denetlemiştir. 3|.03.2020 tarihli finansal tabloları Edit
Bağımsız Denetim Hizmetleri A. iŞ. tarafindan denetlemiştir.
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Uluslararası Bağımsız Denetim 1,.Ş.' nin 04.05.2020 tarihli özel bağımsız denetçi raporunun
görüş bölümünde; rapordaki finaırsal tabloların, Şirketin 3l Aralık 2O|g,3l Aralık 2018 ve 31
Aralık 2017 tarihi itibarıyla finanısal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait
finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
(TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu
belirtilmiştir.
tabloları Edit Bağımsız Denetim ]Jizmetleri A.Ş.'nin 05.06.2020 tarihli özel bağımsız denetçi

Mart 2020 taihiraporunun görüş bölümünde; rapordaki finansal tabloların, Ihraççının 3l
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap ine ait finansal
performansmı ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama na (TFRS'lere)
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu ilmiştir.
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan raporl arı hazır|ay an uzman)ar ;

a) Ortaklık tarafindan ihraç edilerı ya da grup şirketlerine ait
nın menkul kıymetlerini elde e:tme hakkı veren ya da taahhüt
değillerdir.
b) Ortaklık tarafindan daha önce istihdam edilmemiş
almamışlardır.
c) Ortaklık yönetim ve denetim organlarının herhangi biri

ıı. işriuKLER HAKKINDA BiLGi
31.1. Konsolidasyona
haklunda bilgi:

Yoktur.

finansal yatırrmları

32. PAYLAR İLE İı,cİı,İ
Pay sahipleri iki tür vergilendi

çıkarılması karşı
ar;
sağlanan değer artış kazançlarınına. Hisse

b.
Vergi

vergilendiri
Hisse senet nın vergilendirilmesidir.

kişi olmasına göre, tam veya dar mükellef
ol farklılık

senetlerin elılen çıkarrlması karşılığında sağlanan kazançların

11.1.1. Payların karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi.

GVK'nın Geçici 67. nin (l) numaralı fikrasına göre; 3|.|2.2020 tarihine kadar
uygulanmak üzere, sennaye piyasalarında bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan pay
alım-satım işlemlerinden doğan kazançlar, tam ve dar mtikellef gerçek kişi ve kurumlar için
0/o0 oranında tevkifat şeklinde vergilendirilmektedir. (20101926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile değişik, 200611073l sayılı Bakanlar Kurulu Kararı md. l/a)

Tevkifat sorumlusu, durumuna göre işleme aracılık eden bankalar, aracr kurumlar veya
saklamacı kuruluşlar olabilmektedir. Tevkifat, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla
yapılmaktadır.

Payların farklı tarihlerde alınrrıaları akabinde, söz konusu payların bir kısmının elden

çıkarılması halinde tevkifat matrahrnın tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin

bir ücret

dahil edilenler

l33

almak üzere



\

belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden
çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden soma yapılan ilk alım işlemi esas alınarak
üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir.

Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde, o gün içindeki alış maliyetinin
tespitinde ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri
dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınır.

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla pay alrm satım işlemi yapılm linde, tevkifatın
gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Diğer deyişle, üç aylık

anan kazanç vedönem sonunda, dönem boyunca aynı tür menkul kıymetlerden
zararlar, topluca dikkate alınmiıktadır. Pay alım satımından takvim yılı
aşılmamak kaydıyla izleyen döneınlerin tevkifat matrahından

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST' te işlem
tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygul
olup, BIST'te işlem gören ve l (bir) yıldan fazla
çıkarılmasından elde edilen gelirler için GVK' nın
uygulanmayacaktır.

Tevkifata tabi tutulan pay alım satım tam veya
gelirler

mükellef gerçek kişilerce
yıllık veya münferit beyannarne veril yısıyla verilecek yıllık
beyarınameye bu gelirler dahil eı|i kapsamı de edilen gelirler ticari
kazanç hükümleri çerçevesinde, 6 tevkif suretiyle ödenmiş
olan vergiler, GVK Madde ında tevki in tabi olduğu hükümler
çerçevesinde tevkifata tabi lerde hesaplanan vergilerden
mahsup edilir. Aynı şekilde, k elde edilen alım-satım kazançları
da kurumlar vergi trahına i yoluyla ödenen vergiler mahsup
edilebilecektir.

atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin
i Kanununun geçici 6J'nci maddesi kapsamında

buk n tam mükellef kurumlara ait olup Borsa
r yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
ici 67'nci maddenin (l) numaralı fikrasının altıncı paragrafi

kapsamında i tutulmayan kazançlarr ve bu kurumların daimi temsilcileri
aracılığıyla elde ı geçici 67'nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi
tutulmuş kazanç|arı ıllık veya özel beyanname verilmez. (KVK,Gç. MD.1/3)

11.1.2. Hisse Senetlerinin Kar Paylarının ve Kar payı Avanslarrnrn Vergilendirilmesi

11.1.2.1. Gerçek kişiler

o Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'nın 94. Maddesinin 1. Fıluasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayillı
Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasma bırakılmıştır. Bu kapsamda
GVK'nın 4842 sayılı Kanun ile ıleğişik (94l6-b) maddesi uyarrnca, tam mükellef kurumlarca;
tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden
muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar
vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulu'nca
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belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Bu oran halihazırda o/o|S'tir. Ancak KVK Madde
S/l-d'de kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan ve yine KVK Madde 15/3 uyarınca
dağıtılsın veya dağıtılmasın kunım bünyesinde kesintiye tabi tutulan kazanç|arın ortaklara
dağıtımı halinde, kar payı dağıtınıına bağlı tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği - Seri No:1, Bölüm 15.3.9).

GVK'ya 4842 sayılır Kanun'la el:lenen Madde 22l2'ye göre tam mükellef kurumlardan elde
edilen, GVK Madde 75l2 (|), (2) ve (3) numaralı bentlerde yazılı "kar paylarrnrn yarısı" gelir
vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kar paylarının belli bir haddi aşmış o\y_ıası halinde (2018
yılı için bu had 34.000 Tl'dir.), bu kar paylarının yıllık beyanname ile be edilmesi ve varsa
kar payının tamamı üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin
hesaplanan vergiye mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine gerekmektedir.

Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi
bedelsiz pay verilmesi kar dağıtınrı sayılmadığı için tevki
edinimi gerçek kişi ortaklar yönünden menkul sermaye
edilmesi söz konusu değildir. Kar payl avanslarr

ılmadığı

vergil endirilmektedir.
o Dar Mükellef Gerçek Kişiler

Dar mükellef gerçek kişilere yapılan kar payı ödemelerinin
tam mükellef gerçek kişiler içiin yapı klamalar nde yürütülmektedir. Dar
mükellef gerçek kişilerin tevkifat yol ilendirilmiş sennaye iratlarının
Türkiye' de beyan edilmesine ır (GVK md. . Vergisi tevkif suretiyle
alınmamış menkul sermaye irat anname l (on beş) gün içinde vergi
dairesine bildirilmesi

||.1.2.2. Kurumlar

(GVK md. 101

o Tam Mü mlar ile Hisse Türkiye'deki bir lşyeri veya Daimi
Temsilcisi inde r Mükellef kurumlar

geçen mlara, urum tarafindan yapılan kar payı ödemeleri
ildir (

Bu tam llef bir kurumdan aldıkları kar payları, iştirak kazancı olarak
(KVK md. 5/1-a-1). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırımlar

fon ve ortak alınan yları için geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım
fon ve ortaklık yatırım fon ve ortaklarından alınan kar paylarının kurum
kazancrna dahil edi urumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi

ödenmiş olan vergi, alrnan kar payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannamede hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup ectilebilir (KVK md, 3412). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım
fon veya ortaklığından alınan net kar paymln geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi
suretiyle hesaplanmalıdır.

o Diğer Dar Mükellef Kurumlar

Payların Türkiye'de bir işyeri v<ıya daimi temsilcisi
dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri,
paylarına ilişkin yapılan açıkleımalar çerçevesinde
Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat suretiyle

ları il esaslarda

Adı 
1

tevki

vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran
tam mükellef gerçek kişilere ödenen kar
tevkifat uygulamasına konu olacaktır.
alınmış vergiler, dar mükellef kurumlar
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aÇıSından nihai vergi olup (KVK madde 3019), vergi tevkif yoluyla alınmamış menkul serTnaye
iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

11.2. Vergi Tevkifatının İhraççı Tarafindan Kesilmesi Sorumluluğuna İllşlıln Açıklama

Vergi mevzuatr uyannca 01.01.2006 - 31.12.2020 döneminde ise payların elden çıkarılması
karŞılığında elde edilen kazançliır için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı
kuruluşlarca, kar payları için tevkifat ise Şirket tarafindan kesilecektir.

33. İHruççı VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN
HAKKINDA BiLGi
33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafindan izahnamenin k
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların
kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu
dair beyanları:

Yoktur.

33.2.İzahnamenin kullanımına izin verilen süre ha

Yoktur.

33.3. Payların yetkili
bilgi:

Yokfur.

kuruluşlarca son

33.4. Payların yetkili ku sunulmasr kapsamında
izahnamenin kullanıla

Yoktur.

33.5. İzahname k
hakkında bitgi:

izninin verilmesinin olan diğer açık ve objektif koşullar

Yoktur.

33.6. kuru radan tekrar satrşrnrn gerçekleştirilmesi
du satışın a ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafindan satrş esnasında
y ı,koyu harflerle yazılmış uyart notu:

Yoktur.

33A İZAHNAM LLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA
YETKİLİ KURU Riı,ıvıEsi DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE nir-cir,nn
33A.r İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri
(ticaret unvanları ve adresleri):

Yoktur.

33A.2 İzahname, arz programt izahnamesi veya 
^rz 

programı sirküleri onay tarihi
itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı
ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkrnda açıklama:

Yoktur.

33B LaAHNAME KuLLANııvı izNiNiN rüıvı yETKiLi KuRuLuşA vERiLMEsi
DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE gİLCİLnn

rRİı,nN izix

l36

a ilişkin verilen

bileceği dönem hakkında

şatışına dair
kabul ettiklerine
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İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi
verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarrna dair beyanlarına yer vermeleri
gerektiğine dair koyu harflerle 5zx2l.ış uyart:

Yoktur.

34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Yukarı Dudullu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.
Ümraniye/İstanbul adresindeki itıraççının merkezi ve başvuru yerleri ile

Cd. No:39, 34776

sitesi (www.ibs.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)
incelemesine açık tutulmaktadır:

f sahiplerinin

oluşturan
ve bağımsız

ının İntemet

ya da belge ile
ile yetkili

l) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını
değerleme ve görüşler (değerleme, |ızrnan, faaliyet
kuruluşlarca hazırlanan raporlar, eısas sözleşme, vb.)

2) İhraççının izahnamede yeır alması gereken

35. EKLER
Ek-l Sermaye artırımrndan elde edilecek Fonun Kullanım
kararı
Ek-2 Tera Yatırım tarafindan hazırlanan
Ek-3 Tera Yatırım sorumluluk beyanı
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