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1. Sermaye Artırımından Sağlanan Fon
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak
üzere 30.000.000,-TL’den 40.000.000,-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere
toplam 10.000.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 30.12.2014 tarih ve 36/1286 sayılı kurul toplantısında onaylanmıştır.
Yeni Pay alma haklarını kullanma süresi (07.01.2015-21.01.2015) içerisinde 10.000.000,- TL’lik
nominal değerli paylardan, 9.668.855,49 TL’lik kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır.

Kullanılmayan rüçhan haklarının 331.148,51 TL’lik kısmı, Birincil Piyasa’da halka arz süresi
(27.01.2015-28.01.2015) içerisinde de 414.129,71 TL olmak üzere toplam 10.082.988,50 TL nakit
girişi sağlanmıştır. Nominal değerin üzerinde satıştan kaynaklanan 82.988,50 TL’lik fark Emisyon
Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon primi bilançoda Özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Sermaye’’ başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişiklik, İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nca 05.05.2015 tarihinde tescil ve 11.05.2015 tarihinde 8817 no.lu Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
2. Raporun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince ‘’Payları Borsada
İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları’’ başlıklı C maddesinin 3.Bendi gereğince,
01.12.2014 tarih ve 23/2014 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım planı
01.12.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr )’de ve şirket internet sitesi (
www.gersan.com.tr )’de yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33.Maddesi gereğince, Sermaye
artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları
borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya
açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu
ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.
Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci
finansal tablolarının ilan edildiği 18.08.2015 tarihinden sonra 10 günlük süre içerisinde 28.08.2015
tarihi itibariyle ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanmıştır.
İşte rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Komite olarak yapmış olduğumuz incelemelerimiz neticesinde şirketin sermaye artırımı
esnasında ön gördüğü Fon kullanım tutarları bu raporu hazırladığımız ana kadar aşağıda
belirttiğimiz şekilde gerçekleşmiştir. Şirketin fon kullanım raporunda belirtmiş olduğu
yatırımlar devam etmektedir.
Sermaye artırımında elde edilen fonların 28.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında
kullanıldığı yerler:

FON KULLANIM GERÇEKLEŞMESİ TL Fonun kullanım yerleri ile ilgili
açıklama

FONUN
FON ORAN
KULLANIM
KULLANIM
(%)
PLANI GERÇEKLEŞME

Kısa vadeli kredilerin finansmanında
kullanılan tutar
Saç ve Çinko alımı için ödenen tutar
Çaycuma ek bina yatırımı (*)
Çaycuma yatırımı için yeni makine alımı
İşletme sermayesi

5.000.000,00

5.807.931,43

0,65

1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00

1.403.943,06
0,00
359.936,75
1.400.000,00

0,16
0,00
0,04
0,16

TOPLAM

9.900.000,00

8.971.811,24

100%

(*) Bu bilgiler 30.06.2015 tarihine kadar yapılan harcamalara göre hazırlanmıştır. Söz konusu
Çaycuma ek bina yatırım planlanmış ancak, öncelikle İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesinde yer alan mevcut fabrika binamızın önüne ek idari bina yapımı
projelendirilmiş ve söz konusu ek bina yatırımı Tuzla’daki idari bina yapımına öncelik
verilmiştir. Çaycuma ek bina yatırımı da yatırım kararlarımız arasında olup, dönem içerisinde
başlanılacaktır. Yatırımların gerçekleşme aşamasında yapılacak harcamalar kısa vadeli
kredilerde kullandığımız fonlardan karşılanacaktır.
4. Sonuç
Sermaye artırımından elde edilen fonun 8.971.811,24 TL’lik kısmı yukarıda dökümü yapılan
yatırımlarda kullanılmıştır.

