
'falepte tıulunan 1,atınmcılann gideri çaiışhklan kuıumun masraf ve komisyon tutandır.

E,2ı. Hılkı ıızın gerekçcsi, halka ıız gelirlerinin kullanın yerleri vc elde edilecek tıhmini nct gelir
hıkirnda bilgi

Sermaye artınmı ile elde edilecek tutarın, bedelli selTnaye artırımı neticesinde elde edilecek toplam
fonun aşağıdaki alaıılarda kullanılması planlanmaktadır.

p|ınlanan kullııım Tutır vo
kredi Ödemeleri
Vergi ve SCK Ödemeleri
Ticari Borçlar

3,450.000.00 Tt,' 3.200"000,00 T,L
6,916.336,63 TL

|9,9|%
18,47o/o

39,92%
Peısonel Maaş ve Tazninat Ödemeleri 3.760.000O0 TL 21,70%
Top|ıın Net Fon |7.326.336,63TL fiOV"

E,3, Halke ırza ilişkin biğiler ve koşulları

Çıkanimış sermaye 77.288.314,i3.- Tl.'den l20 milyon TL'ye artınlarak. ortaklaıa %55,7628 yeni pay
alma haklıı kullandınlacak ve katan paylar BİST Birincil Pilasa'da satışa sunulağaktf.

Sermaye artınmı neticesinde çıkanlacak yeni payların nominal değeri 42.711.685,87.- TL olup, beher
payın nominal değeri 0,0l Tl'dir. Yeni pay alma haklannın kullanımı, I TL nominal değeıe denk gelen
l00 adet pay için 0,4i TL ilzerinden gerçeklştirilecektir.

Yeni pay alma haklanıın kullanım siiresi l5 giindür. Yeni pay alma haklannın kullanımından sonıa kalan
paylann satışnda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlannın Satışı Tebliği'nde
yer alan "Borsada Satı§' y,öntemi uygulanacak olup paylar BİST Birincil Piyasa'da saüşa §unulacaktır.Pay
almak suretiyle ortak olmak i§teyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak saış süıesi içinde BİST'te işlem

},apmaya yetkili aracı kunımlaıdan birine başvurmalaıı gerekmektedir. (BİST'te işlem yapmaya yetkili
aracı kurumların listesi www.borsaistanbul.com adresinde yer almaktadır)

İzahnamenin ilanını lakip eden l0 giiı içinde yeni pay alma haklarının kulianımının başlatılması
zorunludur. Yeıi pay alma hakkı süresi, bitiş tarihinin resmi tatil tarihine rastlaması halinde izleyen işgünü
akşamı soıa erecekıir. Yeni pay alma haklannın kullanımı siiıesinin başlangıç ve bitiş tarihleri daha sonra
belirlenecek olup bu tarihter Kamul,u Aydınlatma Platformu inıemet sitesi aracıhğ ile kamuya

duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklanrun kullaıılmasından sonra kaian paylaı 2 iş gtinü silıe ile BİST Birincil PiYasada

halka aız edilecektir. Satış sunulacak paylann nominal tutan ve halka aız tarihleri tasarruf sahiPlerine

satış duyurusu ile şirketin intemet sitesi, KAP ve Invest AZ'nin intemet sitesinde ilan edileceklir.

f,,4. çatışan menfaıtler de dlhii olmak üzerğ halka aızı ilişkin ilgiü kişilerin Enemli menfıatleri

Sermaye artınm işlemine araçılıi eden aracı kurum INVEST AZ Yatınm Menkul Değerler A.Ş-
gerçekleştirilecek işlemden kalnakh olarak aracılık komisyı:nu alacaktır.

E.5, §ermıye piyeşısı ırıcııı halka ırz eden kişinin l ihraççının hmi /unvanı,

Halka aız işlemi BİRKO'nun sermaye artlrımı yoluyla gerçekleştirilecektir,

ılmı hıkkı

durumunda sulenmı etkislnin miktan ve yiizdcsiı

E.6. Hıtka aızd.n kıynıkıınan sulınma etkisiniı miktın ve yüzdesi ile ycıi pay

kullınımının söz konuiu olmesı durumundı, mevcuı bişsedırlınn halka arzdın_1H;

Şirket 20l5-2016-20l7 dönemlerini zararla kapatmış, çıkarı[mış sermayesinı a

İaran olduğu, Yakn İzleme Pazan'nda nominai değerin aitında işlem gördüğü i

görülrnemektedir, .

E.7. Tılepte bülunıı

F



Hık kızııılın Tırih: Seımaye Piyasası Kanunu md- 19 ve 11-19 .l sayılı Kar Payı Tebliği
gereği; kaı payı, dağüm tarihi itibanyla mevcuı paylann tilmüne, bunlann ihraç ıe iktisap
taıihleri dikkate alınmaksıan paylan oranında eşiı oiarak dağıtılır.

Zınanışını: Kaı Pay, Tebliği uyannca , orlaklaı ve k§ra kılılan diğer kimselcr taıainilaı ta}ısil
edilmeycn kar payı bodclleri, 2308 sayılı Şiı*etterin Miinıııı Zaınana Uğrayan Kııpon Tahvilat ve
Hisse §enedi Bedellefiniı Hazineye İntikali Haikında Kanun uyanncı dağtım ıarihinden itibaren
beş ylda zaınan aşımına uğar.

Kır pıyı hıkluım kullııımııı ilişkin sırırlıoılır ve dryanda yeı|cçik pıy sahiphri tçin
proıcdilr: Yoktuı.

Kır pıyı ori$ıı vıyı üeııplımı yöat mi, 6dcnclcriı ddıcmleri ve küııülıiif mıhiycttc
olup oimıdı$: Esas Södeşme hükümierine göre, yıllık bilançoda göıülen dön€rn karıdan vaısa
geçmiş yıl zaıarlanıın düşillmesiıderı sonıa kalandan, vana yl içinde yapılaıı bağş tutarının
ilavesi ile bıiuıucak meblağ üzeıinden, Tüık Tigaıd Kanunu ve §eımaye Piyasası Mcırzııalma
uygun olarak kir pay dağülır. Kann pay satıipterine haııgi taih|erde ve ne şckildcverilec.ği,
yönetim kunı!ıınun tckiifi lizerine Cenel Kunıl ıarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mğraıaı hükİlınİ€rine uygun olarak kaıarlşınlu,

- Oy hakk; (TTK. Md. 434.) Her pay satıibi sadecc bir paya sahip olsa da €n az biı oy hakkıru
haizdir.Pay sıhipleri, oy haklanıı gaıel kurıılğ paylarının oplam iübaıi değcriyIe oıanülı olarak
kullanır. Oy hak*ı imtiyaa yoktıır.

- Yeni pay alma hakkı; (rrK, Md. 46l } Het pay salıibi, yeni çıkaılan payları, mevcut paylannın
sermayeye omnına göra, alma hakiııu hıizdir.
* Tasfiye halinde tas§ye ba}iyesine katrtrm ha}iu $TK ,Md. 507) Şirkctin sona ermesi }ülinde
hcr poy sahibi, esas sözteşmedc sona eıen şirkain mal varhğrun kullanrlmasına ilişkin, başia biı
hüküm bulunmadığ takiİiıde, tasfiyc sonucuodı kalan tuıııa pay oranııda katılır.

- iıfa/geri satna halıİı; (tTKMd a80) ve sermaye piya§ası meı,"aıatı çeİçevesinde geıçckleşcek
işleınler sözkonuzu olduğıında vaıdır.

23.6. Pıylınn ihrıcını iliş}in yetkiii orgın kırırlın:
Yönçtim kıırulunun 26 Ocak 20lt tarihli ıoplantısın&;

Şirtetimiz çıkantmş sermayesinin, tamarıı nakdğn olma} iDere n288.3l4,13 Tl'den 120 milyon
TL'ye aıtınlmasına ve semuy€ aılınmmıı üFğıdıki şanlaıda yfu{ltflimesiıc oy biıliği ilc karar

vcımiştir.

l) Nakden aıtınlaca} 42.?11.685,g7 
T L seımaye için;

_ orıaklanmıan % 55?62s oıııunda yerıi p6y alma hakkı bulunmaktadır, yeni pay atma hrkkı
kullanımında lotan kısmın Bona İsıanbul A.ş, birincil piyasada halks arz edileçektir,

- YMM Raporu ile tespit edilmek, sİtrctiytc, nakdi borcumuz bulunıı oİİakıınmtzrn yaıi pay alma

hıkllanmıı bdelteti borcumuzdan mahsup suıetiyle kullandıntacaktıı-

2) şi*cıimiz hisseleıi son 30 gikıden fazla bh süredir Borsı lslanbuPda rıomiıal değerin altınıla iŞlem

göİdüğİınden;

- Yeni pıy ılma hal*r küııanım fiyıİnm; mera.ıat çeıçevcsinde, kııaı taihimizlen önc€ki ot z gİın

içiode borsada otuşn ağııtıklı ortalama fiyadann oıtalaması olacıklır.

- Yeni pay alma tıa*kı kutlanım s{lıesinin l5 eüııÖrr.

Yönetim kunıtunun 26.01.2018 aıibli ve 265 sayılı toplanosııda; rüçhan hakk!

payiann 2 iş günr §firc ilc biıincil piyasada,üçha hakh kuilsım

İo
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24.1.10. Yeni Pıy Almı Hıtılcnı iİiıkİn Bitgilcr

Orıakların yeni pay a|ma hg}lanm kullanıın esaslrı aşğıda ilgili yerler dolduıulaıak verilecektir.

ı) Yeni pıy ılnı hıklııuıı k§ıilınıp kısıi|ıımıüğ kıııtlııdıysı kısıılınEı ncdenlerfuc llişkin
bilgiı

Yeni pay alma haklan kısıtlanmamı$ır.

b) Bclli ğilere tıi*is edilct pıylınn.yn.yn ıo§inıl dcğcr vt sıyuıı
Yoktur,

c) Yeni pıy ılnı hıhkının kıllııılmııındıı ıonıı l.ılın pıyhr içiı tıbsis kırın ılınıp
ıhnmıdı$:

Yoktur.

d} Yeıi pıy ılma hıklın, ışağda belirtilen bışvuıı y.rleriD& llın cdilccck ııri}ler ııtrmdı 15
gün sürcyic kıllındınlıcaldır. Bu sliıçıin ıoı güıünüı reımi lstilc ııııtlımısı iıliıde, ytni
pıy ıİnı hıkkı loıllııın ıürcsi izltyen iş g-ıü ıkşıuı gonı cıectktİı

10O adet payın nominal değai t TL otış, 0,4l TL'den satışa sunula.alııı.

e) Ortıklını, 6dcımişlçıkınlnry seroıyeddıi ucvcut pıylınıı g6re yeni pıy ılmı orııı:
%55,2628

D Pıy bodelhrinin 6deımo ycıi ve şek$ıe ilişkin bilgi3

Pay bcdelleri T. İş Bankası A.Ş.'nde bulunaı TR09 @06.4000 00ll 4440 0098 50 no'tu TL lıcsaba
yatınlacakur.

Yeni pay atma haklarını kullenınak isteyen ve paylan MKS'de yatıırnm kunıluşlan nezdinde yatmm
hesaplannda muhafaza vc ıakip edilen pay satıipteri, yeni pay tütannı yukanda bclirıilen baıüa şbesinde
açılan hesab4 MKK taılafindaıt aLıınlııa} üzcre, yeni pay almna hakkı kullanım §ilıe§i içrisindc um
ve oalh olaralc yafım kuıuluşlan nezdindeki hcsaplanna yatıracaklardıı

g) Bışvuru şckli ve pıylınn dı$ün zınııı vc yğri:

iftvdilcsürilmomi§ pıvlırı İlirkiı E§ıslıı
Halen ellerindcki hisse scııetlerini kaydilc$irmemiş oıtaklarımrzı1 yeni pay almı haklanm
kullaııabilınek için öncclikle yeni pay alma hakh kullanım süıtsi içinde tamamlaıacak Şkildc
şiıketimiz meıtcziıin bulııoduğuı NiF Orgaize Sınayi Bölgcsi, Niğde Boı Yolu 7. Knı Birto Caddesi

No: 2E8 - MĞDE adıesine milrraat cderck, bissc seııe*lerini kaydi|ştirmelui gerekmektedir. .

Hak sahiplcıiılce fiziken mııhafazaşna devam edilcn ve kıyditeŞiıilmemiş hisse senelloi borsada iŞlcm
gtıreıııeyecektir. Bun|ann ycnidcı borsada işle4 güıcbilıneşi" }aydileştiıilmeleri amacıYla tcslim

.dil"r.L MrK ,odiote hak sıhipliklerinc itişkiı Lıyıtların oluştıınılmısına hğıdır.

SPKn,mın ı3,üncü Eıdde§İnia dördfucİı fıkıası ııyannca taydileŞiıiıncsine kaıaı vsrilm §ennaye

pilzsaı araçhııın Krınılca bçtiıleDe[ esastaı çcrçcı,,esiıdİ toli-i zonnludtıı, Telim edilcn scırırııYe

iıyr*r, ,.iı* kcıdiliğidcn hük§ındiz h6le gelir. Tcslim cdilmcycn saoıye piyasası ,..çF io
Lyaı.şıırıı-. |,iı.""da, soma boısada işlem göıEüez, aracı kuıımılarca tu sermalıc piyasası

Ği*ii*a* satoını aıacılıi eaııcııez. siı«ı,nun,ayıp ıadhiıqen Eıce kayiilşiıil:o.r.. tTıT
Jİ,, p.ı31. ıı" t yolcştinne kraıııı almmısııo ragmcn herıilz testim edilmemiş PaYIar halıtındı da

§PKn'nıın 13 iıııcü maddesinin döıdğncü fiiıa$ uygula,ııı.

i)Yeni pıy aima hıklınıı iseycn ortailanmızdın,


