
SERMAYE PİYASASİ KURULU TARAF|NDAN HENÜZ
ONAYLANMAMİŞT|R

Bu izahıame, Sermave Piyasası Kurulu (Kur.ul)'nca ....../....../ .tarihinde onaylanmıştır.

, Onaklığımızın çıkarılmış .:Tul::ip^l l 1 9.350.000,00 Tl'den 250.000.000,00 TL'ye
İ'*ilnX'nffi,,|le 

artırılacak ı:o.6jo-oo-o,oö-ii 
"",İa degerıi payıanru;l;"k;;,,,.

ızahnamenin onav|anması, izahıamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun kurulcatekefftilü an|amına gelmeyeceği clbl. p;yi;;ifi;fiii.'lrrır. olaral da kabul edilemez.
İJ,]T.İİlli;tredilecek 

puyıa"n-ıyat,n,i;;ii,i;;;;;. Kuruı,un herhangi bir takdir ya da

Halka arz edilecek naylara.ilişkin yatırım katarlan iza}ııamenin bir bütiin olarakdeğerlendirilmesi sonucu verilmeljdir.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TICARET ANOMM ŞİRKETİ
iiahnıme

Bu izahname, ortakl ığımızın ve halka 4ızda §a aracılık edecek Altematif yatınmMenkul Değerler A.Ş.'nın www.İevs(§.com ve aüesli intemetsiteleri ile Kamuyu Aydınl atma platformu (KAP), (kap.gov.t) yayımlaıımıştır. Ayncabaşvuru yerlerinde incelem eye açık tuhılmaktadır.

kuruluşlan gibi
Bağmsız

izahnameyi oluşturan belgelerde yeryan kişi ve kurumlar da hazırladıklan raporlarda yersPKn hiiktimleti çerçevesinde sorumludur.
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GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
"Bu izahname, ..düşiinülmektedİı'' ", "hedeflenmekteür'', ..tahmin

edilmektedir' ', "beklenmektedir" gibi kel imelerle edilen geleceğe yönelik açıklarnalar
içermekıedir . Bu tiir açıklamalar belirsizlik ve risk olup, sadece izahnamenin yaylmtarihindeki öngörüleri ve beklentileri Birçok faktör, ihraççıııın geleceğeyönelik açıklamalaıının öngörülenden çok düa farklı yol açabilecektir."
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tematif yatınm, yetkiliAl
Kurul

Alternatif yatırım Değerler A.Ş.

ABD eşik DevAmerika Br etlen
A.Ş.

ŞirketAnonim
Ş, Bors4 BorsaB sT, B

istanbul

Gayri Safı Y ı|a
ihı r ekı,açç OrtaklŞ ık,
YR AS S

REYSAŞ TAŞ CILIK VE L CARETA.şS

a platformuI(amu
KVK 5520 sa lı V l Kanunu
Ltd. Şti. Limited iıket

uşu A.Ş.Merkezi tK
SPK, Kunıl Serma Piyasası urulu
SPKn 6362 sa lı Serma Pi asası kanunu

İstanbul ama Bankası A.Takas ve
T.C. kiye yqtiumhuriTtıİ c
TL Tilrk Lirası
TsPB Sermaye yasalan BiılTilrki
TTK

KanunuTtlık
Ti,lrki Ticaret Si ll Gazetesi

İK Ttlrki statistik uUsD Amerika Birl eri DolanVUK 2l3 sa Ver KanunuUsul
sAN. Sana
Tİc. Ticaret

KISALTMA VE TANIMLAR

l. İZAIINAMENİN §ORUMLULUĞUNU YüKL@vuıı ı<İşİı.,nn
Bu izahname ve eklerinde r"1-1- bilgilerin, 

- 

sahip (lduğumuz tiim bilgiler çerçevesinde,gerçeğe uygun olduğunu ve i_zahnameJe bu uiıgiiffil ;nlamını doğştirecek nitelikte bireksiklik bulunmaması için her ttirlü,rkuı ö;;;;;rr.il#, 
"ıaog*, beyan ederiz.

IL DİĞER KURUMLARDAI\I ALINAI\I cÖnÜş fo
ONAYLAR: Yoktur.

t
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ix ricınnış

No:1 2D

l.BoR§A cÖnÜşÜ:
Yoktur.
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Borsa İstanbul A.Ş]
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KAP

MKK

Takasbank

6102
TTSG



ihraççı
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİ§TK

TİCARDTA.ş

TarihAdı Görevi

izınu.ıırxfur TAMAıII

Halkı Arza A
Alternatif

ık Eden etkill Kuruluş

A.ş.rım Menku
Sorumlu Otduğu Kııım:

iaınvaıvrrxİv TAMAMI

olan
çerçevesinde, gerçeğe
eksiklik bulunmaması içın her

ımzılı sorumlulu kb ınları izahnıme ekind er ılmaktadır.

bu raporda y:, {T Pjl4.i", süip otduğumuz titm bilgiter
:.l1}ğ""} ve bu bilgileriı{ anlamını değiştirecek nitelikte bir
tıırıü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

REY§Aş
xOçü

4

Değerlem
KuruluşunT
yetkilisinin

Denet ım Dgiı erecelendirme ve
e Hgzır ayan
ca tre nU an e

Adı, Soyıdı, Görevi

Sorunılu Olduğu'Kısım:

Bilgili Bağımsız Denetin A.S.
Rafet kalkan

Sorumlu Ortak Baş DeneÇi

l7 _31/12/20|70l/0ı

Bilgili Bağımsız Denetim A.S.
Hilmi kırdaı

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

01 /0| l20l8 _ 3 l / l2l2018

Vizyon Gru_p Bağımsız Denetim A.Ş.
Mehmet Akif Ak

Sorumlu Ortak Baş Donetçi

0l l0l l20l9 _ 30/0612020

rıııh

,hrİEf§.

No: M 20

§orumlu Olduğu Kııım:

Değerler

İzahnamenin bir parçası

uygun

Raporlınnı



2,ÖzDT

BaşIık
Açıklıma YükümlülüğüA-l Giriş ve uyınlar

Sernaş,e piyasısı araçlanna ilişkin
yatınni kırırlın izahnımenin bir biıtllnolırak. değerlendirilmesi sonucu
veri|molidir.

yer ılan bilgilere ilişkin

çerçevesinde, izahnamenin

başIıtılmıdan önce kıtl

ğh olırak (çevirisi dıhil olmak
hukuki sorumluluğunı
namenin diğer krsımları

okunduğu takdirde yanıltrcı,veyı tutırsız olması
yıhrım kırarrnı vermesine

a

a

a

a

İzahnıınede
iddıalafun
durumündİ,

gerçekleş
d

izah

Bu
oku

s

ile

§ı ilir.

rr.

mıhkemeye taşınması
davacr yaünmct, halkaılzln tiğİ ülkenin yısal

elerİ
ilişkin maliyetlere yasal

anmak
kılıbilir.

veya

yırdım bilgileri
ı duırımundı

srriş olarık

zorun
Özete
üzoro)
ıncık

hatalı
yatırım

olıcık önemli
A.2 hnımenin sonrıki

ÇÇİ
B.I ih.açç;;_-

ticaret unvan|
ve işletme adı

TİCARET A.Ş olup, ticarot si tescil edilen herhangi bir işletme

Şirketin

adı yoktur.

REticari unvanı

cil
TAŞIMACILiK VE Lo, sTİK

Özet "unsur'' olarak bilinen açıklımı yükümlülü en oluşmıktıdrr. Bu unsurlaraşağıdaki A-E (A.l-E.7) bölümlerinde numaralınd ırdır. Bu özet, itgilipiyasası aracı türü ve ihraççının niteliğne göre
s€rmaye

unsurlara sermaye piyasası aracı
tüm unsurlan içermektedir. Bazı

gerek bulunmadığ içln, unsurl
türü ve ihraççının n nedeılyle özette yer verilmesine

piy
ann numarılındı üında boşluklar otabilir. Sermıyeasası arıcı türü ve ihraççının niteliği dolayı§ıylı özette yer verilmesi gereken unsurlarailişkin herhangi bir bilginin bu|unm aması mümkün dür- Bu durumdı, unsururı içeriğine dair

verllir.
krsa bir açıklamayla birllkte ..Yoktu r" ifadesine yer

rFAİFrA,ş
:, ij

Mah.

İ

kullanımına iltşkin bilgi

üzat izıhnameye
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B.2

hukukl
statüsü, tıbi
olduğu
mevzuat,
kurulduğu
ülke ve ıdresi

raççının

Tabi Olduğu Movzuat : T.C. Kdnunları (TTK, SPK, WK, vb.)

Kurulduğu Ülke : Ttirkiye Cumhuriyeti

Adresi : Küçük Çamlıca Mahl Erkan Ocaklı Sok. No:l3 PK:34696
usküdar / İstanbul

İntemet Adresi , ***. r"y.as.c<im

iletişim : Tetefon : +90 (2l6) 56ı1 20 00

Faks : +90 (216) 564 i0 99

Hukuki Statİlsü : Anonim

B.3 Ana
ürün/hizmet
kıtegorilerlni
de içerecek
şekiIde
ihraççının
mevcut
faaliyetlerinin
ve
faıliyetlerine
etki eden
önemIi
faktörlerin
tınımı ile
fııliyet
gösterilen
sektö rler/paz
arlar
hakloıda
bilgi

Reysaş. Lojistik, 2006 yılında| Türkiyo'nin llk halka açık olarakU?T: 
.d". 

işJem. gören loj istik şirketi olmuştur. la uş,J Üi"'ç"İr" lrg,sektörlerinde lider olan yabancı ve yerli menşeili' büyUl,'r,.ınTluraun
oluşmaktadır.

,S;aav;_artyını tipindeki halka arzdan gelen kaynaklarla şirketYurtiçi Demiryolu Taşımacılığ, Vurtaşı -n"miryoİu 
}u],,İuol,g,,Depolama Binaları, T0tiin Ürünİoti Satışı, T*ir",, İ-,., Hlrr-",1,1ve,Taşıt Muayene istasyonu gib| farklİ 

"r" ."k ö;.#;lİU *'r'bulunmayan niş yatıİımlar yapmıştıİ.

Demiryolu ile yapılan taşımalarla Türkiye'den Avrupa'ya gihekteolan ihraç mallarımz sınırlan {ok aaha tolay ş"dİ;;."k 
",herhangi bir vize, gçiş belgosi vğya tiirevi sıra|ara takılmamaktadır.

IrTlOrg, günden bu y"nu ğeçen 3b',ı uştı. ..rJ" ,İ[#ll..İ, 
',,

ffi Ş,şft *l*ı.Htç*;t,§}*,, fJ:rH;l;,"jl:d
l"ji:ri.k {: Ttlrkiye'nin onde 

,geİen 
Uirl.uİİnt'-.İ'U'"jl, 

"fşr*şsitesiyle.direkt.olaıak çalıştığı lİi+ U, .u."İt n- g"ç".t 
"'"" 

İ, ,.r'sürece adapte olurken hiç zorlanmamıştır.

i§fl,ü T|6ARFIA

5Mah,

c

No:'l

|s

Reysaş Ve
otomobil nakliyesine olup 1990, lann ortasında faaliyetalanmı, konvansiyonel TIR filoya eklenmesiyle berabeıg9liştirmiştir. Türkiye'de bulunan otomobil fabrikalarının üretimbantlannın beslenmesi, frigofirik araçlarlaı soğuk zncıİ gıda taşma§t,ADR,li araçlarla yanıcl patIayıoi akaryakıt, CNG ve LNG nakliyeleriyapılmaktadır.

l,?:"u |-j].$ yatınm yaptığı İektörlerde her zaman öncü oyuncuolmayı hedefl emiştir. Gtlntfunüzde ae, rarayolu İo;irrit--rlİr"r"riiçerisinde en büyi.ik oyunculşrdan biri.i; Yu;;;"'bJ.,o"ı,
TEımalarında Türkiye' nin Lideri Yurtiçi »".i.y" Jİ.ş,#, l,s, *Taşıt Muayone isğsyonu yatırımldrında i;" İlO İ;;; 

"#;,ö,,H_em tamamen yeşil yani doğaya {aygılı bir taşıma metodu olmastndandolaYı, hem de tilkemizin euluoelinoe on"rİi ui, v"r.."İıplıare,için Reysaş Lojistik Derİirvoartıırmaktadır. . lü yatlrlmlarını sürekli bir şekilde



B.4 rıççıyı ve

Lojistik sekörllnün mıliyot kı{emi çok fazla olmadığı için kabacam:l,yrl|eln 
.hesaplanması çok |zor doglldir. Sr";'İ";;;"]" ir.mü_şterilerin lojistik şirketlefino İlll.sel< 

-l.arla. U,.mJ-İrİr..r.l.rldoğar. i

İ_r, _:"-:'OT ancak Roysqş rİjl.tll. glUl; müştorilerine sadece A
:_":r,:y.' nohTİ:. t?şımafılık yapmıktan çok düa öte hizİnetsunan ıırmalar sıynlabilir. Revslş lojistik'in m0şteriterine sağladığı
I3"j':: arasında: Dopo Kiıaiail; üi aİ;;;;İ'JĞl'",n
Gümrükleme, Elleçlemo tüTetleri, İ;;;; " 

İİİ."'r"n
|1ıruanlık, Stok Yönetimi, Eilo Yönetimi glİİilİ"o""'Ö"e"rır
Hizmet|er bulunmaktadır. Bu sokilde müşteri;; firm;lıJ k"İ,l,u,bağIarı daha da güçtenmokte pl;p- rİİu,"İİ.rl"'oÜ#u"L**,
çalışıldığı süre sürekli arnnaktaillr.' Sektdrü" ;ıiı";ili ji.ilıtı.ri
özetlemok gerekirse: akarvakıt fi jaı|aıındaki a"lerl;;;İ*,;,İİ'ç"li"lTJR ve dorse fiyatlarının dövize endeksli olarak maliyetlerininyükselmesi, yerli veya yabancı firmalann ,.l.,O* g*"l.-İsİ"JjSl"d"

edeki
Pı
Şirketin

§ernıyodeki

Dvanr ,2020 31.1220|9
Reysaş Taşıt
Muayene

etim
İstas anyonl

A.
95,16

MamüIleri Dağıhm
ve Pazrulama Ltd,

Reymaı Tütıın

Reysaş Demiryolu
TEımacılığı A.Ş, l00

hraççınrn
dahit olduğu
grup ve grup
içindeki yeri

A

Reysaş Gayrimenku1
Yatınm Ortaklığı 6|,47 61,47

Iiıtııann li4/lltt{ İ

ls L

fıalİyet
g6sterdiği
ıektörü
etkileyen
önemli en son

ğiIimler
hıkkında
bilgl

95,16

99

100

B.5

7

n.ş.
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yahrımlan ve
Ticaret Ltd. Şti.

Reysaş

Oran

100

Sermıyedeki
Payı

Oy
Hıkkı
Orını

Ortağn Adı
Soyıdı/Ticaret

ünvını

FIJND 3 LTD.

PABRAI
INVESTMENT |9,6 |9,6

DURMUŞ
DÖVEN 21,4|8.404,28 18 18

RIFAT
VARDAR 14.551.5l7 52 |2,|9 12,19

EGEMEN
DÖVEN 5,09 5,09

Dl ER
ToPLAM 100 100

§ermayedeki
veya toplım
oy hıkkı
içindeki
pıylın
doğrudın
veyı dolayh
olarık 7o5 ve
fızlası olan
kişllerin
isimleri/unvı
nlan iIe her
birinin pıy
sıhipliği
hıkkında
bilgi

ihrıççının
hakim
ortıklannın
fırklı oy
hıklınna
sahip olup
olmadıklan
hıkkrnde
bilgi

Vaı.sa
doğrudan
veya dolaylı
olerık
ihraççının
yönetim
hıkimiyetine
sıhip
olınlırın yı
da ihrıççıyı
kontroı
edenlerin
isimleri/unvı
nlın ile bu
kontrolün
kaynağı
hakkında

aü|

IiX Ti ,ş.

20

Tuıizm

l00

B.6

Sermıyedçki
Pıyı
(TL) (%|

23.395.000,00

6.075.455,20

53.839.623.00 45,12 45,12
ll9.350.000.00

8



biIgi

Not 30.Hız20 3l.Arı.l9 31.Arı.l8 3l.Arı.l7
Dönen
Varlıkl
aİ

313.77 6.307 3.035,0742| 234.305.154 262.875.497

Not 3l.Arı.17

Ticari
Alacaklar 79.706.576 63.787 .324 42.067.836

B,7 Sçilmiş
finansal
bilgiler ile
ihraççının
linansal
durumunda
ve faaliyet
sonuçIarında
meydana
gelen önemll
değişik|ikler

llişkiıi
Taraflard
an Ticaıi
Alacaklaı

6 7 .264.516 6.795.844

Dönen varlıkları

Net Nakit|er: Grubun konsolide bankalar hesabı ytlaı iıibarivIe
stabil l00-!40 milyon TL seviyesinaeair.ittiyatlİ liriaİ"';;;;;
Kapsam.ında bankalarda değerlendif ilen serbest mevduatlardan
oluşmaktadır.

Tİcırl Alıcıklır : İıişkiıi t"*f d,ş, alacaklar hizmet veriıendağınık müşterilerden' oluimakta 
"lrp-r"a"1.1jÖ]SÖ"'u*aralığında değişmektediı.

Alacak Çeklerinin İlişkiti Kınlımı(TL);

Not 30.Hız20
3 l.Aıı.l9 3l.Arı.lt 3l.Arı.l7

7 207.633.0lI

ı
|' l .453.544 97.277.40l l47.152.444

LDJI§T|K TlcARErA.ş.

llİllı

9
ıD

30.Hız20 3l,Aıı.l9 3l.Arı.18

|2.987.893 7.991.935

Naklt ve
Nakit
Benzcrleri



İIişkili
Olmayan
Taraflard
an Ticari
Alacaklar

66.7l8.683 55.795.389 35.271.992

Diğer
Alacaklar 5.712.207

İüişkili
Taraflard
an Diğer
AIacaklar

6 İ.82l . I0 t 33,278.03l 29.360.720

llişkiıi
olmayan
Taraflaİd
an Diğer
AIacaklar

l .7 |9.442 1.697.00l

Stoklar

30.Haz20 31,Arı.l9 3l.Arı.17

Stoklar 14
i

4.782.452 |.985.976 1.626.652

[|ıırın Vırlıklırı CInıbuıı] maddi duıan varlıklan Taşıtlaı(Çekici / 
|orklift i Dorse / |onteyner / Vagon vU.İ Sinalar le

flr, ]., f"ut*'dan oluşm|ktadıı. Müasebe poliükası gereği
ııgıtt varhklar maliyeVdeften değerleri ile bİlançoda izlenmekte

ll:L :O39 ılılda nglltlg değişikliğine sidi;J-R"y..ş
ı aşımacılık ve konsolide hımalarda faaliyetlerde kullanılan
Arazi/Bina ve Taşıtlann d$erleme çalışması Uşl*,İorst..S,
xT* üil_*": finansallan|da hem aktif toplama tem Oe
y_^:ry1'u olutıılu yansryacaktıı.Sadece GYO tarafinda 2.5mia
JL MDV Değeri varken bu futar müasete polititas, seUeUlyle
konsolide rapora aktanlamaıpaktadır.Bu a"*İ" t., 

"ttiİL.O.özkaynak tarafında grubu kdnsolide bitançoda olduğundan düazayıf göstermektediİ.

nrARFtA.ş,
ilİlıl /ll[

Mah.
M2

l.|s
3 5

ll

3.557.928 35.3l6.465 31.057.72|

1.838.486

l2 2,038.434

Not 3l.Arı.lE

5.150.784

10



30.Hız20 3t.Aİı.l9 31.Arr.l8 3l.Aı..U

Duran
Varllklaı 1.2l4.008.6l2 1,142,756,7l7 1.041.366.054

30.Hız20 3l.Arı.l9

Kısa
Vadel
i
Yukü
mlü|ü
kler

653.58 ı.8l? 44|.659.935

30,Haz20 3l.Arı.l9 3l.Aıı.l8

Uzun
Vadeli
YüHımlül
ükler

882.572.939 696256.758 780.791.593 692.380.826

Krşa Vıdeli Yükünlülüklerİ Orutun kısa vadeli borçlanmalan
öze llikle GYO tarafindrkt Üun vadeli kredilerin kısa vadeye
düşen kısımlanndan oluşmfttadır.Grup politika gereği ktsavadeli değişken fıÜzli borçlanmayı t€rcih
etrnemekiedir.Borçlanmaün %90'l* kısmı GYÖ fırrnasından
gelmektedir ve konsolide borçlanmanın o/o70'1ik kısmı TL
%30'luk hsmı YP l«edilerdet oluşmaktadıı.YP kediler ağulıkh
Makine Ekipman Irasingİ Reeskont kıedileri ve bir
kısım uzun vadeli yp Kredileri'nden oluşmaktadıı

Uzun vadeli ı,ilkünlütüHo{ı Grubııı uzun vadeli borçlanmalan
özellikle GYO tarafındakt $po Yanımlan aınacıyla 

'kullarulan

kredilerden ve Leasing lişlonüerinde oluşmaktadır.Reysaş
Lojistik özelinde araç alünı aınacıyla uzun vadeli l«edi
kullanılmaktadır.Kıe{i para,ıbirtmi konsantasyonu Kısa vae ile
aynıdır.

Özkı aklır: mlann lir ile
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No
a

3l,Arı.18 3l.Arı.l7

538.025.357

3l.Ara.l7
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grup firmalannda MDV değerleme çalışmalarıruı başlatılınası ve
sennaye aftrıırlı çalışmasİ başlahlüııştır.Yıllaı içerisinde
kredilerdeki TL kfdi artış göstermesi ile kur baskısı
a?altrlmış ve öni.lınllzdeki §ağlanacak sermaye artışı ile
oldukça güçlü bir özkaynak sağlanacakiır

Yısılat Grubun hasılatırun |Uytlk kısmı Lojistik ve depoculuk
faaliyetlerinden gelmektedir.6unun yanında konsolide hasılatın
içerisinde Taşıt Muayene,Yprt dışı Tren ve Reynar Tütttn
faaliyetleri de mevcuttur.Ydlar itibarlyle artan trendde olan
|ıas.ılat 

gozlenmekte otup bupun yanında %25-30 seüyelerinde
\g]!,l, torurunahaarkar!ılık büyük oranda
GYO,yurtiçilyuıtdşı Lojistild ve Taşıt Muayene faaliyetlerinden
sağlanmakta olup bu sektörlÖrdeki karlı büyümeye aynca önem
verilmektediı.
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olarak YP krediler artan kurlar sebebiyle
fiktif kambiyo zararlanna olmuşur,Ancak 2018 yılında
RegüJatörlerin aldığı kararlar §ebebiyle yerli firmalar ile yapılan
kira konhatlannın TL 'na döntnesi açık pozisyon olqsturmuş ve
kambiyo zararlan ile oıuan bilabço zatafl neücesi sabit sennaye
yapısında Özkaynak azalmıştır.Bu durum kaışısında şirketin
gerçek güc{lnü ortaya koyabi|rnek adına Reysaş ve

§ıhşlann Mıüyetiı

0ı.Oı.-
lı,|2JOıt

t
l55,546.749

Not 3l.Aro.19

Hastla| 378.930.808 449.649.155
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Şirket'in aynntılı finansal Üblol"., ve bunlaıa ilişkin bağımsız
denetim raporlan http://wYw,teysas.com/ ve wııw.kap.gov.tr
ınternet sitesinde yer almaktıtlır.
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Seçilmiş
önemIi
proforma
finınsal
bilgiler

Yoktur.

B.9 kar tıhmlni
ve beklentileri

B.l0 hnamede
yer ılın
ilnansal
tabloları
ilişkin
denetim
rıporlannda
ki olumlu
görüş
dışındoki
hususIann
içeriği

B.ll hraççının
işletme
sermayesinin
mevcut
yükilmlülükle
rini
karşılayama
mısr

3t3,

_454373.00 _379,6ı2.10 -3o3,72o.2o

Ş ülüklennın tmdaalyükümı
eetrn serınaşl yes aç ğında

653,581.82

Fln.nrrl x.lanl.,

Net lşletme sermayesl .ı:s,eos.jı

Dönen Varhkla,

x,5a vadel| YükümlOlüİıer

2oı9İl 20ı9/6M 2o'.aüz
213,035.07

667,40a.o7

23d«E.ır
538,025.36

c--sERMAYE cI
C.l lhraç edilecek ve/veyı borsıda

işlem görecek sermaye
piyasası aracının ınenkul
luymet tanımlıma numıro§l
(ISIN) dıhil tür ve gruplınna
ilişkin bilgi

119,350,000 TL tutanndaki mevcut
sermayesi ı}0,650,000 TL tutannda bedelli olaıak
arttınlnak $ıııetiyte toplamda 250,000,000 TL'ye
ytlkseltilecektir.

Bu seımay} artıümnda yeni pay alma haklan
kısıtlanmaııjış olup, mevcut ortaklann yeni pay
dmak hakkl bdunmaktadıı.

Yeni pay alma haklan, l TL norninal değerli beher
pay içln l §L fiyattıın kullaıdınlacaktır.

İhıaç edileÇek yeni paylat C Grubu ve imtiyazı
olmayan pflardır. Hisseleı hamilinedir.

Şirketin

cARETA,ş

DNo
15

B.8

Yoktur,

Yoktur.

dönen varlıklan vadeli
bulunmakta. Bedelli

L87,765.72

566,77,ı.aL

iyileşmebeklenmektediı. j

Mah.



A Grubu pay sahiplerine A
Grubu, B Grybu pay sahiplerine B Grubu C
Grubu Pay sa[iplerine C Grubu pay verilecektir.
Yeni pay ar{a naUannın kultanrmından sonra
kalan A ve B İırubu paylar SPK (I-5.2.) Sermaye
Piyasası Ardçlannın Satışı Tebliği'nin 17.
Maddesinin ]2. Fıkrası çerçevesinde satışa
sunulacak w satış fiyah aıulan madde
hükiimlerine ğöre betirlenecektir, Yeni pay alma
haklannın ku|laıumından sonıa kalan C Grubu
paylar ise Boıtada satılacalıtır.

Sermaye artınmında

rmaye pİyesası eİıcının
ihraç edileceğl pırı blılmi
Se Paylar Tiirk rası cinsinden satışa sunulacaktır.

C.3 hraç edilmiş ve bedelleri
tamamen ödenmiş pay sayı§ı
ile varsa bedeli tım
ödenmemiş pıy §aysı

Her bir payın nomlnal dğeri

ş sermayesi 119.350.000 TL
olup tamamı ödenmiştir. Bir payın nominal değeri
l Tl'dir.

Şirket'in çıkarılmı

araclnln
haklundı

Sermıye
sığladığ
bilg

piyaıası
hıklır

-Kardan pay alma hakk ı (SPKn md.l9-TTlfu

ah.
No 2DBlo

c.2

C.4

md.507)

-Yeni pay alma hakkı (TTKı.md.46l, kayıtlı
seımaye sisteinindeki ortaklar için SPKn.md. l 8)

-Bedelsiz pay alma hakkı (SPIfu.md,l9-TTKn.
md.462)

-Ortaklıhan pynlma hakkı (SPKn.md.2a)

-S atrna hakfu (SPI<ı.md.27)

-Tasfiye.den iıay alma hakkı (TTKn.md.507)

-Genel kurula davet ve katılma hakkı
(SPKı.md.29,30,
TTlğn.md.4l 4,4 1 5,4l9,425,1 527)

-Oy heükı (SPKn.md.3,,
TTIft .md.432,433,434,43 5,436\

Jptal davası açma hakkı (TTKn.md.,145-
45 1,SPKn.ınd.l8/6,20l2)

-Aanlık ha&kı (TTKn.md.4l 1,4 |2,420,439)

a ], ,

TicAREIA,ş.
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steme hakkı (TTI(m.md. 438,439)

leme hakkı (SPKm.md. l4,

hakkı (lzahname ve ihıaç belgesi

(İzahname ve ihraç belgesi
l)

-Dönüşttirme
tebliği seri_N ıı,5.

Jtfa/geri
tebliği sori.N ıı.5. t)

netim

-Bilgi alma ve
TTI(m.md.43

c.5 rmaye piyasa§r ırıcının
devir ve tedavülünü krsıtlıyıcı
hususIar hakkındı bilgt

Se Yoktur

c.6 Halka arz edilen sermaye
piyısısı araçlarının borsıde
işlem görmesi lçin başvuru
yapılıp yapılmadığı voyı
yapılıp yıpılmayacığı hususu
ile §leın görülecek pızırı
ilişkin bilgi

paylan 2006 yılından b€ri
A.Ş.'ye (Borsa) kote edilmiş
" kodu ile Borsa İstanbul Ana

Şirketin
Boısa
olup, "RY

C.7 politikasıKır dığıtım
hıkkında bllğ

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
uyannc4 Esas Sözleşmenin kar
"Kaıın Tespiti ve Dağtrm1'

çerçevesinde kaı dağıtım
belirleyen, 0310512016 tarihinde
5 Yılı Olağan Genel Kurulunda
maddesi olamk onaya sunulan ve
"Kar Dağtım Politikasi' aşağldaki

mali yapısı, karlıl* dıırumu ve
onktttr göz önilnde bulıındurularak,

Mevzuatı'na göre hesap edilmiş
net dönem kanrun %olO'unun nakİt

ya bedelsiz hisse senedi şeklinde
hodeflenmekte olup, ortaklığın

sı ve y&trnm harcamalannı olumsuz

genel

ıf

ş

la

Sermaye Pi

Türk

kabul

sennaye y

ekonomik

dağıtılması

yönde şekilde nakit kar payı
trlması

ve ilgili

şekilde ştir;

dağıtılabil
kar payı

dağıtımrna
konulu 16
kararlannı
yapılan 20
l4.Gilndem

2D

Pazarda işlerıi görmektediı.

Kotasyon {önorgesinin 4t.maddesine göıe,
şiıketin tıede|li sennayo arhnmı nedeni ile ihıaç
e&ceği paylpr, sormaye artınmı sonucu oluşan
yeni sermaydırim ticaret siciline tescil edildiğinin
Borsa Istanb|ıl'a bildirilınesini takiben başka bir
işlem ve kart tescil edilınesine geıek kalmaksızn
Borsa kotııı{ alırur ve işlem görmeye başlar.

mevÖut

17



Genel Kunıl onayına sunulur.

KLER
raççıyı, faıliyetlerine ve

içinde bulunduğu soktöre
ilişkin önemli risk fıktörleri
hıkkında bllgi

rıççrys ve fııliyetlerine ilişkiı riskler

. Şirkn+'in gelir yaratan bir faaliyetinin
kalmaması j durumunda finansal ve ticari
borçlanoı tİdeyememe riski otuşabilir.. Ihırfror" bağlanfisını yaptığı ve fıyatını
sabitlediği hizınetlerde yaşanabilecek aksaklık ve
moltyet aftışlan, İhraççının faatiyetlerini ve
finansal pePrmansııtı olunsıız otkileyebilir.. Döv|z kurlarındaki yükscliş maliyetlerde
artışa yol , açması sebebiyle gelir ve kaıhhğı
olumsuz y6nde etkiIeyebilir.

;_ İiuaçeırun diğer girdi maliyetlerindeki artış
Ihraççının. faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz
etkileyebilir.
. Şi.kFti" fıili faaliyet alaıu olan işleri ile

ilişkili mefdana gelcbilecek iş kazalm 56nr.,
şirket tazninat ödemek dıırumunda kalabilir.

genel ekonomik görltntimdeki
şiıketin faaliyetlerini olumsuz

bietki

çindeihıaççının
ğunlaşr{ası sebe

lfaal enııın lyetl yurt
bı sat! laryo talı beeyle ş lçyurt

du olyarlı up

hıkkındıld temel bilgller

I
Mah

D
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Kar payı dağıın tarihi, Yönçtim Kurutu'nun
teklifi doğulfusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatma a}kın olmamak ve en geç dağrtım
kararı verilen {Gerıel kurul toplantısının yapıldıgı
hesap dönemi'sonu itibari ile başlanması kaydıyİa
ödenir. Genel] kurul veya yetki verilmesi halinde
Yönetim Kunılu Sermaye Piyasası hüktlınlerine
uygun olaral kar payının taksitli dağıtımına karar
verebilir. ilgiti mevzuat hiikümleri çerçevesinde
Kar Payı Avafısı dağıtabilir.

Şiıketimiz EŞas Sözleşmesi hitktlmleri uyannca
kar payında{ imtiyaz bulunmaırıaktadu. Pay
sahipleriıe dagtlacal< L* puyr, dağıtım tarihi
itibariyle meİcut paylann t{lrnllne, bunlann ihraç
ve iktisap t+ibleri dkkate alınmaksızın paylan
oıanında eşit blarak dağıt,lıı

D.l



e doğal ihraçç ırun
faaliyetlerini
. Nitelik|i işgücükaynağuıın silrekliliğinin
sağlanamamŞı faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.

Diğer Risklen

Kur Rişki: tabancı paıa cinsiıden işlemler, kuı
riskinin oluşı$asına sebebiyet rermekİedir. C.up,
doviz cinsindfn varlık ve yükümlillüklerinin Tüık
Lirası'na çcvfinıinde kullanılan kur oranlarırun
değişimi nediıniyle, kur riskine maruzdur. Kur
riski_ iloride glrşa"uk ticari işlemler, kayda alınan
aktif ve pasi{or arasındaki fark sebebiyle ortaya
ç*naktadu. İ Grup finansat borçlan, doüz
cinsinden ticiıri borç ve atacaklan nedeniyle kuı
dcğşimin yO|ıllne bağı olarak kuı riskine maruz
kalmaktadır. 1Orup esas itibariyle USD cinsinden
varlrk ve $lk&rüüukleri nedeniyle kur riskine
maruz kalm4aadır. Döüz kuru riski açısından bir
diğer önemli foara birimi ise Euro'dur.

30 Haziran 2P20 tarihi itibariyle diğer şartlaı sabit
kalmak kayğıyla döviz kuıunun % l0 daha
yüksek/dllşUt geıçekleşmiş olması halinde dönem
vergi ve az$ılık payı öncesi dönem karı/(zararı)
9|.385.9M ,hl, aalıa düşüldyüksek olacaktı (3İ
Aralık 2019| dönem vergi ve azınlık payı öncesi
dönem kad(zaran) 79.684.985 TL daha
düşlİldyüksek ol8cakt .)

Iftodi Rtsk*

Finansal arçlan elinde bulundurmak, karşı tarafın
anlaşmaıun yenne getirememe riskini
de Grup'un tahsilat riski ticari

ve diğer alacaklanndan
doğmaktadıt. Grup'un ticari alacaklannrn ve diğer
alacaklanıujı önemli bir kısmı ilişkili taraflarjan
kaınak!ry1 alaoaklar olup bu alacaklaıla ilgili
detaylı tilgtleıe 2020 ikinci çeyrek faaliyet raporu
Not:6'da yçr verilmişir. Ticari alacaklar ve diger
alacaklaı, Qrup politikaları ve prosediirleri dikk-aıe
alınarak dPğeılendirilmekte ve bu doğrultuda
şüpheli alaoak kaışılığı ayrıldıktan sonra bilarıçoda

19ı olgak gösteriımektedir. §ot l1-12_15) Grup
Yönetimi a|acaklar için aynlan karşılıklann yeterİi
olduğunu Püşünmektedir,(I&ynak: 2020 ikinci
çeyıek faallyet raporu)

nhl
,|ah,

ARşİA,ş,

19

afetler,
olumsuz etkileyebiliı.
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Kullaııılan mdvçut TL kredilerin tamamı ödeme
planına bağ! sabit füa]i Taksitli/SPOT
kredilerden olİşmaktadır Anlık faiz artışlanndan
etkilenmemekİedir. YP kredilerin tamamına yakını
dtışük maliyetli EXIMBANK REESKoNT
kıedilerindcn oluşmaktadır. Faız riski
bulunmamakt{ür.

F'ıiz rlskl:

Sermıye piyasası ırıcını
ilişkin önemli ritk fıktörlerl
hakkında bilgi

Sermaye
gelirine

ik er;
ilişkin]

aracına l riskl Karyöne payl
veriskleı l l l nşki

risklerden oluştıaktadır.

E_HALKA
E l Halka anza iIişkin

ihraççının/haIkı arz edenin
elde edecğ net gelir iIe
kıtlınacağı tahınini toplım
mallyet ve tılepte buİunın
yıtırımcılırdan tılep ediı€cek
tahmini mıliyetler hıkkındı
biıgi

sermaye arqşı sonucu sağlayacağ tahmini brüt
nakit girİşii 130.650.000 TL, toplam tahmini
maliyet ise 475,000 TL seviyesindedir.

Sermaye artınmdan olde edilecek fon itzerinden
alınacak ver§ ve yapılaoak ke§intileı sonrası
oluşacak not nakit aağdaki gibidiı;

ortaklann yeni pay alma haklannı
kullaıımalan durumunda, şirketin nakit

Hıtkı Arı Tgimlni Mıllyetler TL

Mevcut
tamamen

Ma
2D

nnA.ş
ilı

9ıı
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D.2

Kaı payı geliıi şirkotloriı yıl sonunda elde ettikleri
kann dağıtıl4asından elde edilen geliıdir. Borsa
şirketleri k*ııx nakdcn veya kar payının
sermayeye itavesi suretiyle pay ilıraç 

-eierek

dağıfulabilir. - Şirketin beklenen kan elde
edememesi , veya genel kuıulca kann
dağtılmamasİna karar veritmesi sonucunda kıır
dağıtılamamqbı rişki vardır,

Sermaye ka?ncına ilişkin riskler zaman içinde
payın değodnde meydana gelen artıştan eİde
edilen geliıdir. Global ekonomik ve finansal
riskleİ, jeopolitik riskler, seliörel riskleı, şitketin
finansal petformansınn beklentilerin alhnda
oluşması veya sennaye piyasalannda yaşanacak
olumsudukldr nedeniyle pay fiyatı dğebilir.
Şirket paylap fiyat ve hacim dalgalanmalanna
maıuz kalabilir.

kazancınaEermayo

J



SPK Kurul Kayıt Ü creti o/o0 ,2

Bona Kota Alma Ücreti o/o0,03

BsMV

Rekabet KurumuıFo w o/o0,04

MKK İhraççı Hli:ınet Bedeli 7o0,005

BsMV

Aracıl* Komisyönu (Tahııini)

BsMv

Tescil ve Diğer i{lasraflar (Tümini)

Ma

l TL Nominal D€ğerli Payların Toplamı

Pay Başına Düşen Maliyet

Net Gellr (Tıhıılni)

26 ı,300.00

39,195.00

|,959.7 5

52,260.00

6,532.50

326.63

l00,000.00

5,000.00

8,426.13

473 0.00

l l9,350,000.00

0.00398

r30 l7

E.2

Aracı kuıulılar yeni pay alma haklarınm
kullanılması, : mevcut pay süipleri tarafından
kullanılmak §tenmeyen yeni pay alma haklannın
üçhan hakkıipazannda satılmast, tiim bu işlemler
ertesinde kalıİn paylann birincil piyasada halka arz
edilmesi işleçılerinde aracıl* yapacaklan için söz
konusu işleıiıleri yapan yatınmcılaıdan ücret,
komisyon vç benzeri tateplerde bulunabilirler,
Meıkezi Kçyıt Kuruluşu tarafından bedelli
selmaye arİmmı işlerııleri neticesinde ııracı
kuruluşlara tıhakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı
kuruluşlann] uygulamalanna bağlı olarak
yatınmcılardbn da tahsil edilebilir.

Şirketin 1l ,350,000 TL tutanndaki mevcutHalkı aızın geıekçesi, hatkı
arz gelirlerinin kullınit
yerleri ve elde edllecek
tahmini net gelir hakkındı
bilgi

sermayosi l$,650,000 TL tutannda bedelli olarak
arttınlınak sıİretiyle toplamda 250,000,000 TL'na
yütselülınesİne kaıar verilıniştir. Mevcut
ortaklann ıpni pay alma haklannı tamamen
kullanmalan, durumunda sermaye artışı ile
sağlanacak br{tt kaynak l30.650.000 TL neı
kaynak ise l30.175.000 TL' dir.

Ttlın dtlnyayı etkisi altına alan pandemi stirecinde
yaşanan sıııır ve g{tmrilk geçişi s*ıntılan,
demiryolu t4şımacılığının karayotu taşımacıhğına
göıe daha avantajlı, daha az maliyetli ve daha az
riskli o !a birlikte öne ve tercfü

.ş

2t

Toplım

D



edilmesine sebep olmuştur.

T{tık ihracatını desteklemek amacıyla, yurtdışı
demiıyolu üİşımacılığında artan iş hacmimiz,
yurtiçinde isÖ genişleyen mi§teri portföyümiİz
neticesinde iyeni yatırım yapma ihtiyacı
oluştuğundani Bu kapsamda şirketimiz tarafindan
aşağıdaki Latıfııntarın yapılmasına kaıar
verilmiştir.

-300 Adet yeni ve kullanılmamış Tren Vagon
Konteyneri : 25.000.000 TL
-36 Adet Tren Vagonu : 40.000.000 TL
-75 Adet Çekici (tır) : 75.000.000 TL
-50 adet Dorse : l5.000.000 TL

Aynca §on i 2 yıldır artan döviz kuılarından
kaynaklı olıİrak, YP kıedilerde oluşmş olan
Kambiyo Zİşulaıı ve Tilrk Parası Kıymetini
Koruma Hald«ında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
ile Kira §eliılerimizin büyük kısmının YP
ğrlıklı olaıJ gelirlerden Ttlrk Lirası'na dönmesi
sebebiyle d|ŞtŞ gostermiş olan Öz Kaynak
yapısııun lv&ddi Duran Varlıklann Değerleme
çalışması (.ArazVArsa/Bina/Taşıt değerlemeleri)
ile pozitif arıış göstermesi beklenmektedir.

Bunun yan$da, ştrketimizin §errnaye yaplsıru
güçlendirmef ve l1.1 maddesinde detaylı
paylaşıldğ ;tizeıe işletne sermayesi açığının
kapatlması$ yönolik planlanan Bedelli Sermaye
Artınmı ile |sok düa güçlü ve sağlıklı bir Öz
Ifuynak yaliısı oluşacaktır. Böylece grubumuz
güçlü Öz l(ayıak yapısı ile fırsat yatınmlannı
daha ralıİıt değerlendirebilecek finansal
yapıya ulaşfuaktır.

:

Bu sebeple yeni yatınmlarımızın bir kısmırun ve
negatif işletne sennayesinin finansmanı için
bedelli sPnnaye arhnmrna gidilmesine,
l I9.350.00ATL olan çıkanlmış sermayemizin
tamamı natit ka§ılanmak ilzğt€ 250.000.000-
TL'ye artıdmasına, sennaye artınmında mevcut
ortaklann yeni pay alma haklannrn
kısıtltımarı suıa karar veıilmiştir.

Pay sahiplprimizin yeni pay alma haklarını

Aı llfllıı
Mah,
2D

UL

22
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kları varsayımıyla, söz konusu
aye artınmlndan yaklaşık

tutarında ihraç geliri elde edilecek
artlrlml sürecine ilişkin tahmini

liyetlerinin mahsubu sonucu elde
ini nakit gİrişi, negatif işletme

sermayĞsinln i flnansmanında ve grubumuzun
202t yılı için Planlamış olduğu yeni yatırımlarında
kullanılacaktııi

130.m0.00G

halka arz m

edllecek tah

ta en

bedelli

olup, serm

E.3 ıIkı arza ilişkin bllgiler veH
koşullan

neticesinde çıkanlacak yeni
değeri toplamı l30.650.000,00

payın nominal değeri 1 Tl'dir.
haklarınıı kullanrmından sonra

iş gilnü stlreyle tasamıf sahiplerine

alma haklannn kullanılmasına
ilaıından iübaren en geç l0 gün

olup yeni pay alma kullanım
olacal<tır. Pay bedellcri T. İş Bankası
milnhasrran bu sermaye artırımında

açılan Gebze Şube 42555 no.lu

Yeni pay aknt haklan, l TL nominal değerli beher
pay için 1 Tlifiyattan kullandınlacaktır.

0006 4000 0012 4300 0425 55) özel
lacaiıır. Ödeme nakit, banka içi

haklannın kullarulmasından sonra
ise, nominal değerinin altın<la
§PK dllzenlemeleri çerçevesinde

Piyasada oluşan fiyattan
beliılenmiş bir halka arz fıyatı

kullanımından sonra kalan
almak suretiyle ortak olmak isteyen

plerinin duyurulacak satış siiresi
ta işlem yapmaya yetkili borsa üyesi
uşlardan birine başwrma|an

yapmaya yetkili kuruluşların
(www.boısaistanbul,com) ve TSPB

interoet sitesinde yer

Yeni

aİz

üu
kalan pay

bul
haklaruun

hesaba ya

Yeni pay

Bu seımaye artınmında yeni

kullanım silresinin

olmarıak

havale ve yoluyla yapılabilecektir.

içinde
hakkı 15

A.Ş.

kalan paylar

BlAş'ta
listesi B

BİAş B

pay alma
paylaıdan
tasamıf
içinde B
İıfacı

Yeni pay
izahnamenin

kullanılmak
(IBAN: TRl

TL olup
Yeni pay

Sermaye
paylann

ETA,ş.

?3

beher

aıtinmı
nominal

alma



sunulacaiiır., satışa sunulaoak paylann nominal
tutan ve halka aız taıihleri tasarnıf sahiplerine
satış duyurueu ile ortaklığn intemet siİesinde
(www.reysas.com), KAP'ta (www.kap.org.tr) veyetkili leurulşun internet sitesinde
(ww.altemat!fuatirim.com.h) ilan edilecektir.

biti tarib ve hlerıaşl ç KAP aracıangı ş alığıy
uokam ud Yeruyıına almayurulacaktır pa

haklannın lanı ma§kul ından nraso ankal 2larpa
e Boİsasünlı istanbul da sat1ş sllrey şa

E.4 Çatışan menfııtler de dıhit
olmak üzere hılkı arzı ilişldn
ilgili kişilerin önemti
menfıatIeri

lanrun ihraç ve halka arzı ile şirketin
altacak olup, aracıl* hizrrıeti veren
Yahrım aracıjık t!ıai olaıak 100.00G

TL+BSMV {acaktır. Bunun dışuıda halka arza
ilişkin ildli kişilerin önemli menfaati
bulunmama$tadu.

Şirket pay
sennayesi
Alternatif

E.5 Sermaye piyısısı ırıcrnİ
hılka ıı.ız eden
kişinin/ihraççının ismi/unvını

kim tarafindın ve ne kadıı
süre ite taahhüt verııaİg
hususIarınr içerecek şekilde
dolaşımdaki pıy miktannın
artırılmamasına ilişkln verilen
taahhütler hakkındı bilgi

Yoktur.

LoJİsTİK CARET A.Ş
TAŞIMACILIK VEihraççı:

E.6 Hılka arzdan kıynak|ının
suIanmı etkisinin miktırı ve
yüzdesi

Yeni pay almı hıkkı
kullanımının söz konusu
olmısı durumunda, mevcut
hissodarlınn halkı arzdın
pıy ılmımılın durumundı
sulınma etkısinın miktın ve
yüzdesi

% l00 Kaül|ma göre;

475.0o0

151.309.504

0,60524

o,4281,6

TI

1

hraca illşkin Tahmini

ödenml 5e

(Ana
To Mal

ortakl alt)
Defter Değe

Kullanlm Fiyatl
HakkıYenl Pay

Mevcut ortaklar için
sulanma Etklsi

Sermaye
Artnm
sonrasl

30.06
,2o2o
119.3
50.0o

0 250.000.0m

zt.t3
4.504

Pay Başına Defter
Değeri (Ana brtakhğa
ait)

o,|77
08

At

Mah.

D

A.ş.
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% 0 Katılıma Göre;

Mevcut hissedarların yeni pay alma haklannı
kullanmamalan ve kullarulmayan paylann
tamamının 'BIST'te satılması durumunda

miliarı satışı yapılan paylaı
. Mçvcut ortaklann yeni pay

herhangi bir kısıtlama yoktur.
Bu nedenle bu durum hesap edilememektedir.

24z%
o k Ia nrta çl

dolaşımdaki

alma

5ulanma Etkisi (%)

miktannca

yatnmcılar başvurduklan aracı

$cretlendirme politikasına tabi

Aracı kuruİılar yeni pay alma haklarının
kullanılması,| mevcut pay sahipleri tarafindan
kullanılııak İstenmeyen yeni pay alma haklanıın
r{içhan bakkılpazannda sohlınası, ttlm bu işlemler
ertesinde katan paylaruı birincil piyasada halka
arz edilneşi,işlerılerinde aracılık yapacaklan için
söz konusu Slenleıl yçan yatınmcllardan ücret,

komisyon vd.beoıeri taleplerde bulunabilirler.

Talepte bulıİnan yatnmcılar başvurduklan aracı
kurumların İıracılık komisyonu, masraf, hizıııet
ücreti gibi İ ücretlendirme politikalanna tabi
olacaklardır;

Metkezi l(ayıt Kuruluşu tarafından bedelli
sennaye aİtınmı işlemleri neticesinde aıacı
kunıluşlara tahakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı
kuruluşland uygulamalanna bağı olaıak
yatınmcılar$an da tahsil edilebilir.

Talepte
kurumun
olacaklar.

3. BAĞIMSIZDENETçİLER

3.1. İzıhnamede yer atan finınsal tıblo dönofuiori it|barlyle ihrıççının bılrmsız
denetim kuruluşlıİının ticıret unvanlın lle ıdrcıhd (üye olduklın profeıyonel meslek
kuruluşları ile birlikte):

ve 31/|212018 yıh Bağımsız Denetim Kuruluşu:

lf'ül

Mah.

35

23

2D
t

25

Mevcut

E.,l Talepte bulunın
yatırımcılardın tılep edilecek
tahmini mıllyetler hıklürndı
bilgi

1ll



Blltlll Bağ|m5|ı Danatlm A"Ş.

§orumlu ortek Baş Denotçl Rafet xal Gn (2017) / Hllml Klrday (2018}

Değlİm €n sok. c€malb€y lş Mrk.No:11 K:3 D:11-

t4
Kadlköy/|stanbul

KoıYatağl Mah.

(215) 3E/ı 53 93 -97

tax ] (215) 384 53 90

lnt€rnet Adrasl hü! ://www.bllEllldenetIm.com

0yeı| Olunan Profısyongl Morl.k
l(urulurlaİl

AGN lntorn8Üonsl ttd, l§tanbul seİbest Muhaseb€cl Mall

Mtlşavlrler oda5l

31112/2019 yılı ve 30/0612020 hesap dönemi Bağımsu Denetim Kunıluşu

viıyon Grup 8ağlmrlı Denatlm A.Ş. l
sorumlu ortak Ba, Dangtçl i Mehmat AktfAİ

Adresl KFlkll Mah. Bo5na 8ulvan No:31Vlryon Plaıa

üsk(ldar/lstanbul

Teleron {275148t2323
Fax (216) 3{4 52 6,4I

lntemet Adr€3l hhoi//www.vlzvonqrubu.com

Üyeıl O|unan Profesyonel Me§lal
l(uruluşlaıı

mglworldwide, lstanbul serbest Muhasebeci Mall

Müşavlrler odasl

biıgiıi Bagımsız Denetim A.Ş., 20l9
faaliyetinde bulunma yetkisi

ile 2019 yılına ilişkin hesap
dönemini kapsamak iizere finansal raporlann için Vizyon Grup Bağımsız
Denetim A.Ş seçilmiştiı. 2020 yılının ba$msu kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız
Denetim A.Ş.'dir. Sorumlu denetçi Mehmet Akif Ak

Bilan o

2017 yı|ı ve 2018 yılırun bağımsız denetim kunıluşu
yılında Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız
SPK taıafindan iptal edilmiştir. Olağanüst{l Genol

^4

cıri Dönem

Sınırlı
Bığımslz

Denetimden
Geçmlş

Cırl Dönem cıİl Dğnem

cırl DOnğm

3l.Arı.lE 3l.Arı.l7VARLİKLAR 30.Haz20 3l.Arı.19

262.875.497»çn vırııklır 3ı3.7?5JO7İ
I

213.035.074 234.305.154

AİFIA.ş.

D

Adresl

TĞl€fon

]

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlınnrn/sorumlü ortıl* baş donotglnln görevdon ıtrımısı,
g6revden çekilmesi ya da değişmeıtne tlişLdn btlgt: ;

4. sEÇiLMİş FiNANSAL BİLGiLER

Not

26



97.277.40l l41.|52,4447 207.633.0l|Nakit ve Nakit Benzerleri

l43 l81.0ı78 984.783Finansal yatırımlar

l81.0l? 24.0279E4.7E3 143-Geıçeğe Uygun D€ğer Farkı Kar/Zarara
yansıtılan Finansal varlıklar

24.027143 l8 ı.0l7
-Gerçeğe Uygun D€ğer Farkı KarZanra
Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansıl
Varlıklar (KV)

63.787 324 42.061.83653.732.48579.706.376Ticari Alacaklar

7 ,264.516 7 .991.9356 ı2.987.893-ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

35.z71.99246.467.969 55.795.389lı

31.057 ;l2l3.557.928 5.7 |2.207Diğer Alacaklar

33.27E.03l 29.360.720t.838.486 4.821.10l6-lIişkiIi Taraflardan Diğer Alacaklar

2.038.434l -7!^9.442 891.106
_İıişkiıi olmayan Taraflaİdan Diğer

Alacaklaı
|.626.652l4 5.150.784stoklaİ

15.761.27422.759.077l2.8l8.877 ,l|,643.728Peşin Ödenmiş Giderler

60.596506.1026 338,849

l5.700.678|l.|37 ,626 12.077.73,1l2.480.02E
-ilişkili Olmayan Taraflara Peşin

Ödenmiş Giderler
1.4l4.779 520.905703.86ll8 872.09lcari Dönem Vergisiyle ilgili Varlıklar

24.664.6385.006.654 l 1.583.1 l53,052,?5,IDiğer Dönen Varlıklar

6

l1.583.1l5 24.664.6385.006.654l9 3.052.25,1
_ıüişkili olmayan Tarafl ardan Diğer

Dönen varlıklar

t.041.366.054ı.2t4.008.6ı2 1.142,7s6,7l11.236.718.369Duran varhklar

1.4 ı0.3971.287.203Diğer Alacaklar

Jlişkili Tarafl ardan Diğer Alacaklaı

t.l61.7551.360,2l6 1.4l0.39712 |.287.203Jıişkiüi oımayan Taraflüdü Dığğİ
Alacaklar

29.742.179l4 29.113,907 29.773.907

25.914.74826.443.|1l 26.|49.20!.22Özkaynak Yönt€miyle Değ€rlonen
yatırımlar

683.993.084685.857.72423 67 4.498.93lYatırım Amaçlı Gayrimenkuller

512.670.424382.666.46l24 490.256.6E, lMaddi Duran Varlıklar

232.942.786245,543.7 5l 225.763.126279.282.14 3-Arazi ve Arsalar

7.15l.|62 7.953.337-yeraltı ve yertısto Düzenlemeleri 24

K ThARETA,

Mah.
2D

ls

27

ı31.453.544

24,027

984.783

6.795,EM

66.7l8.683Jlişkili Olmayan Taraflardan Tioari
Alacaklar

35.3l6.465

ı.697.00ı|2

1.985.9764;I82.452

l0.681.340-İıişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

l5

-hişkili Taraflardan Diğer Dönen
varlıklar

ı.l6t.7551.350.2ı6

6

29.742.179Stoklar

21.369.484,

45ı.231.150

24

8.155.5l07.650.o7ı

ü

.l



24 28.640.027 28,675.982 23.267.999 ı9.593.8l6

?0.842.336|5|.427.36l 40.326,uE-Tesis, Makine ve Cihadar 24

i41,202.23| 40.407.185 40.400.85824 46.891.707

E78.9551.567.984 1.108.236-Mobilya ve Demirbaşlaı 24 ı.683.280

1.203.54t ı.403.800-Özel Maliyetler 24

l89.t56.163' 72.5 ı4.0l0 42.436.330-Yapılmakta olan Yatırımlar 24

7.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25
,l4.003

ErtclOnmiş Vcrgi Vaİİğı 33

14.610.432 l8.795.395l3.529.056Peşin Ödenmiş Giderler

6

20.563.85ll4.6|0.432 18.795.39515
lıişkili olmayan Taraflara Peşin

Ödenmiş Giderler

1.304.2t1.551|r4z1,043.686 1.377.06ı.87l

cırl Dğncm öncctl Dğncm

§ınırh
Bığlm§lz

Denotimden
Gcçmlş

8ığımrıu
Dcnctımd.tr

Geçmlş

cırl Dönemcırl lıönGm

3ı.A]ı.ıE 3ı.Arı.l731.Arı.ı9NotKAYNAKLAR

538.025357 441.659.9355ü.40a.012653.581.617k§ı vıdell yükümıülüklcr

3ı4.133.3059 541.231.929K§a V8dcli Boİçlanmalaİ

314.133.30554|.23l.y29-ilişkili olmayan Taraflardan Kısa vadeli
Borçlanmalar

9 496.099.583-Banka Klediteri (KV)

31.10t.246 25.343.4l t39.506.85l45.|32.346-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
(KV)

48.290.133 55.228.24565.992.5265 ı.460.847Ticari Borçlar

20,7ı5.87724,308.6326 ı9.101.9l5-ilişkili Taraflara Ticari Borglar

23.961.50l 34.492.36tlı 32.358.932 36.ı 12.993-ilişkili olmayan Taıaflaıa Ticaıi Borçlaı

ı3 2.102.063 1.632.170Çalışanlaıa §ağlanan Faydılaı Kap,§aıııınds
Borçlaı

60.322.1|736.9l3.876 5ı.669.54t

52.503.52l41.342.1 l E6_iıişkili Taraflaİa Diğer BorçlaI

12 29.974.999I ı6.3l0.489-ilişkiıi olmayan Taıaflara Diğer Borçlar

9.M2.112E.042.536 l2.EE5.472l1.8lo.174
Ertelenmiş Gelirler (Mtışteri
sözleşmelerind€n Doğan Ytıkümlül0klerın
Oışın{1 «alanlaı)

TlRlİ{

0

!ü TicAREIA,ş.

28

-Binalaı

Mah.

60,798.5l8

-Taşıtlaİ

1.280.68l

64,101.392

3.10l

20.563.85l

Jlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

ı3.529.056

J

1.550.49/ı.576TOPLAM VARLIKLAR

30.gız-20

423.439.38l554.075.576

554.075.576 123.439.sEl

2tt.7E9.8875l4.56E.725 386.33ı.335

9

29,819.533

1.523948l.|72.5t3

45.159.170Diğar Bofçlar

ı8.603.387ı 5.7E4.17l

10.ı27.430 7.8lt.596



639,6t7|7 62|.024

56E,040 465.100596.6ı0 75 ı.3E6Kısa vad€li Kaİşılıklaİ

465.100751.388 568.04020 596.5l0

692.J6O.t26696,,56,75E 780.79ı.593E82.572,939uzun vıdeıi yükıımlüıOk|er

657.398.163667.0s7.079 7 46.669.9499 853.082.544Uzun Vadeli Borçlann,ıalaı

?46.g9.949 657.398.163853.0t2.544 66?.051.079
_ilişkili olmayan Tıraf'laıdan Uaın Vadeli
Borçlanmalaİ

686.171.290 ,96.431.459E06,846.33l 623.7o9.424-Banka Krcdilcri 9

43.341 .655 60.49E.6599 46.236.2l1--Finansal Kiralama lşlemlerinden Borçlal

1.8l8.0622,36?,.6Ml99.247 610.577Diğer Borçlar

6-ilişkili olmayan Taıaflata Diğeı Borçlaİ

l.ElE.062610.377
,

2.362,6M|2-ilişki!i olmayan Taraflaİa Diğer Borçlaİ

21.444.0857.131.947l5 3.599.371
Ert€lenmiş Gelirleİ (Müşteri
sözleşmelgrindçn Doğan YlıktlmIülükIerin
Dışında Kalanlaİ)

ı4.9ı0,084 2ı,444.0t57.337.947
- ilişkili olmayan Taraflaİdan Ert€lenmiş
celirler (Müşteri sözleşmelerindcn Doğan
YOkümlulüklerin Dışında Kalanlaı)

l1,120.516ı 3. ı41.35E2t,366.6E0 |6,226.749

4.023.2143.924.069 4.638.59920 3.746,73E
-Çalışanlara s&ğlanan Faydalıra llişkin

Uzun Vadeli Kaşılıklar
E.502.159|7 .620.142 ,2.302.68020-Diğer Uzun Vadeli Karşıllklar

5.024.406 3.707.59E33 4.324.89|Ertelenmiş vergi Yükttml0lüğu

l70,200'J905E2u.92l1ıı.339.920 63376.t55ÖZKAYNAKLAR

ıı6,089.2ı35z,76l,t4921.134.g04Anı onıktlğı Alt ÖzkıyDaııüır

l l9.350.000 ı ı9.350.000ı l9,350.00026 ı ı9.350.000

40.E59 40.85940.85926

-2.117.230-2.171.230 -2.177.23026Geri Alınmış Paylar (-)

26Paylara İlişkin Primler (lskontolaİ)

l0.324.443l0.60E. ı 50|0.752.44 8

ı0.324.4459.97E.11926 l0.752.M8
I

l0.608,t50--Yeniden Değerleme Ölçüım Kazanç /
(Kaytpları)

E.t98.5l0 8.89t.5l08.t98.5t 8.E9E.5l0--Maddi Duran Varlık Yeniden
Değcrleme Artışlaıı (Azalışlaıı)

1.425,9351.709.640
h019.869

26 1.853.93--TanImlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçlm KazançIarı (Kayıplaıı)

ilrt

- ilişkili olmay8n Taraflaİdan Ertelenmiş
celirlcr (Müşteri sözleşmelerinden Doğan
YtikumltlIüklerin Dışlnda Kalanlaı)

l5 l l,8ıO.ı?4 t,042.536 l2.EE5.472 9.M2.112

ş.
Mah.

29

Dönem Karı Vergi Yükümlül{ığü

-Çalışanlara sağlanan Faydalara llişkin
Karşılıklar

60jg.104

l

|99.247

l4.9l0.084

3.599.377l5

Uzun Vadeli Karşıllklar

,l,691.242

15.t 9,7l9

Ödenmiş Sermaye

40.859Sermaye DOzeltmesi Farkları

-2.177.230

9.978.319
Kar veya zararda Y€niden
Stnıfl andırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

26



Kar veya zararda Yeniden sıntfland!nlacak
Birikmiş Diger Kapsamll Gclirler veya Giderıer

Gelir Tablosu

26

Kardan Ayıılan Kısıtlanmış Yedekler 53.347.986 ]52.8l3.389 52.813.389 43.97E.355

26 | 1.652.944

-Geri Alınan Hsisse senetlerinin Yed€kleri 2.|77.230 2.177.230

-§ermıyeye Eklenecek Gayıimenkul veyı
iştirak Satış Kazancı 39.5 ı7.8 ı2 39,5|7 ,E12

Geçmiş Yıllar Kaılaıı veya Z,aıar|uı -l28.407.916 .|34.27 3 .678 -61.746.t5E _3t.230.59l

Net Dönem Karı veya zaİarl 6,402.359 -12.52E.820 -l3,196.625

Kontrol GOcü oımıyın Pıyıır 4,194.5E4 l2.5l5,r02 s2.|l|.571

r.550.494.676 427,043.6861 ı.377.06lJ7!

ı
ı

ı

Öncckl
Dörem Cııi Dğngm

Öncckl
Dön.m önceki lxnem

01.0l.-
30.06.2020

01.0ı..
30.06.2019

0 ı.0 ı._
31.12.20l9

01.0ı.-
31.ı2rOlE 01.0l.-31.12.20t7

sürdürlılen Fıılıyetıcr
l

Hastlat 37E.930.80E 322.484 ,938 trrfr,rı 54ı.498.558

satlşların Maliyeti (-) -265 .023 ,77 4 -225.004.729 449.99|.720 -388,859.046

Ticırl Fıılıyetıerden Brüt
Kır l13.907.034 97.48o.2o9 ,2|2.140.623 |07,296320

Genel Yönetim Giderleri (_) -3.498.925 -3.094.993 4.825.97l

Pazar|ama. sattş Ve Dağltlm
Giderleri () _399.399 -].332.9r5 -1.54?.244

Araştırma Ve ccliştirme
Giderleri (-)

9.793.1E1 21.937.059 36.909.543 36-9l4.300 20.249.325

Esas Faaliyetlerden Diğer
Giderler (-)

.ı8.090.673 -34.594.657 -l0.234.52|

E3ı3 Fııııyat Kır! / zırın (-
)

ı03Jl7.387 '. 203,162.694 ı55.146.749 ll0.942.909

|.578.326 2.240.134 2.364.908

_3 ı5.57E -205 -ll7.274 _9.280.200

Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımların
Ka Zaru|.Paylal

926.313 2,239.390 2.I99.150

IE

f@

I

ğARrrA,ş

D8 30
Mah,

--Yasal Yedekler l1.1 l8.347 l l.| ı8-347 ı0.0l0.r42

26 2.177,230 2.177.230

39.5l7.tl2 3ı.790.5t3

26

-31.771.643

10.617.007

TOPLAM KAYNAKLAR ıJı4r4ı.55ı

Cıri Dönem

Kır vG zarır Tıblosu

u9,649.|55
-342,352,835

1s2.539Jr2

.7.959.860 .6.610.E70

-2.34|.E7E .2.u5.648

Esas Faıliyctlcrden Diğcr
Gelirler

-l6.484.5 ı0 .24.890.545

95.EEg,124

Yatınm Faaliyctl€rinden
Gelirler 95.764 1.646.048

YatIrım Faaliyetlerinden
Gidcrler G)

ı.365.40ı 1.931,480



,oi.64r,ıls ı59.993.533 l05,240,237

Mah.
D Blok

Finansman Gelirleri |2.E32.789 4,).899.1l3 2l1.291.|u 23.964.800

Finansman Gideıleri (-) -l30 .775 .920

sürdılrülcn Fııılyctler vcrgı
önccsi l(lrı/zınn -48.232,027 a0.592l47 ).306.84ı -ı05.755.423 -2s,2t0,157

4.57E.379sürdürülen Fııliyet|er vcrgı
Gelİr / G|derl G)

-969.4l6 -4.,l94.479

642.720
ı
-3 -3.623.8 ı8- Dönem Vergi Gclir / Oideri

(, |.7 |3.614

-3.660.3E5 -954.56l- Enğlenmiş Vergi G€liri /
Gideri G)

744.?58 482.200 ı.l5 ı.759

_lı0.5ı5.tOt _29.85E.836-49.20|.413 -23329,646 4.5l2362

Durduruıın
FıııİyçtıGrDoncm
Kırı/Zırın (_)

l
i

_29.E58.8361.5l2j62 -ıl0.515.tOEDönem Kırı/zıfırı -49.20|.443 -23,329,646

-l,t89.997 .38.086.968 -l4,662.2llKontrol cücü olmıyın
Pıyıır - t7.429.800 -lz.062,658

-72.528.820 -ı5, ı96.625Anı ortııihk Pıylırl -31.77 |.643 .ı 1.266,988 6.402.]59

0,054 -0,608 -0,127sürdürülen Fııııyetlordcn
Pıy Bışını Kızınç (Zırır) -0,266 -0,094

Durduruıın Fııııyotıcrden
Pıy Bışlnı Kızınç (zırır)

_29.858.t36_49.20r.443 -23.329.616 4,5|236, _ı10.6ı5.808sürdürlıı.n Fııııyetıcr
D0nem Klrı/Zırırı

Diğcr Kıpsımıı Gelir
Tsblo§u

_376.093-ıls.lıt 62l.s7, -31t.765Kır veyı zırırdı Y3nlden
slnınındlnımıyıcıklır l62,507

-4 ı9.985 786.622 428.396 449.112
Tanlmlanmış Fayda Planlaİı
Yeniden Ölçüm Kazançları
(Kayıplar!)

207.250

79,63l 73.079

Kar veya Zaıarda Yeniden
stntfl andırtlmayacak Diğer
KapsErnlı cclire Ilişkinvergit{ . .

-44.143 _t65.049

I-

--IIıII

I-

I I

I

I

I
I

I
,

|i,

Il

I

l
.18
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Fınımnın G.ıırl (Gıd€rl)
onccsl FııılyGt Kırr./zarın l05.506.44E 97.350.6E4

l1.t83.567

-24İ.234.490' -484.046.060 -|54 ,4E5 .494-|65 .622.042

-3.t60.385-2.737.199

-2.254,999

sürdürlıI.n Fııılyeıler
Döncm Klrı/Zırırı

t

l

74.231

A.ş.



- Tanımlaımış Fayda Planları
Yeniden Olçüm
Kazanglaİl/Kaylplaİl Vefgi
Etkisi

-44,743

ş,

74.257 -ı65,049

h.

73.079

"Yatınmcr, yıtınm kırarını verlneden Ence ihrıççının fi|ıınııt durum ve fııllyĞt sonoçlınnı
ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aIdığı tşbu lzabnımeniıi 10 ve 23 no'lu bölümlorlnl de dikkıte
almılıdır."

s.RisK FAKTÖRLERi

S.l.İhrıççıya ve fııliyetlerine ilişkin riskler: (hımdade, matiyet, enerji lşçitll6 §ektör,

ihracat riskleri)

5.1.1 Kredi Riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, kaışı tarafin anla§manın gereklerini yerine getirememe
riskini de taşımaktadıI. Grup'un tahsilat riski ticari atacaklanıdan ve diğer alacaklanndan
doğmaktadır. Grup'un ticari alacaklannın ve diğer a|acaklarının önemli bir kısmı ilişkili
taraflaıdan kaynaklanan alacaklar olup bu alacaklarla tl|ili detaylı bilgilere 2020 ikinci çeyrek
faaliyet raporu Not:6'da yer verilmişir. Ticari alacakl{r ve diğer alacaklar, Grup politikalan
ve prosediiıleri dikkate alnarak değerlendirilınekte ve fbu doğultuda şüpheli alacak kaışılığı
ayrıldıktan sonra bilançoda net olaıak gösterilmokt{dir. §ot 11-12-15) Grup Yönetimi
alacaklar için aynlan kaışılıklann yeterli olduğunu idtlşllnmektedir.(Kaynak: 2020 ikinci
çeyrek faa|iyet raporu) 

:

5.1.2.Fıiz riski

Kultanılan mevcut TL kredilerin tamamı ödeme platuna bağlı sabit faizli Tak§itlYSPOT
kredilerden oluşmaktadır Anlıt faiz artışlanndan etkilenmemekıedir. YP kedilerintamamına
yakını düşük maliyetli EXIMBANK REESKONT kredilerindon oluşmaktadır.Faiz riski
bulunmamaktadır.

yöneıimi, yeterli ölçüde nakit tutfıayı, yeter i işlemleri ile

32

Dlğer Kıpsımh Gcılr / Gldcr |62,501 621,573 J48.765

.! ı0.96.ı.573 -30.231.929Toplım I(ıPsımh GGlır -rı.615371 §.133.935

-30.zı4.929Toplam Kapsamlı Gelirin
Dağlllmı:

_49.03t.936 -23.615311 t.ı33.935)

-38.089.687 -l4.6E7.74l
_ Konüoı Güclı olınayan

Paylar
_12.0El,l62 ,1.898.195

,7.032.130 -12.t14.tE6- Ana oİtaklık P0ylırl -3|.627 .345

II
-

I

İhti lı liki
iir\

No ?
.lsiaııuıv,0.

79.63l

5.1.3.Likidite Riski

-376.093-t45.12t

_49.038.936

_ı 10.964.573

-l7.411.591

_l5-547. ı 88-|1.594.2l2



5.2.İhrıççının içinde bulunduğu scktört $k|n riılİterı

istik sektörü tehlikeli madde taşmması, ömtiılü ı'ürün lojistiği, yılın 365 gllnü, 24 saat

610k
ls

Defter
Değeri

§özleşme
Uyırınca

Nıklt
Ç*şlar
Toplımı

1.5 yıI ırısı
30.6.2020
Cari
Dönem
Sözleşme
Vadeleri
Türev
Olm.
Fin. Yük

1.49|,733.737 |,492.208.702 222349.416 847.935.569 6.879.568

Banka
kredileri 1.302.945.9|4 126,|l3.735 370.645.66| 799.306.949 6.879.568

Finansal
Kiralama
Yük.

91.368.559 6.5|4.2l3 36.424.973

Ticari
Borçlar
Diğer
Borçlar 51.935.8l2 51.935.8l2

Defter Değeri

sözl€§me
Uyırıncı

Nıkit Çıkışlır
ToplıEı

3-12 ay srısı
31.12.20l9

Önceki
Dönem

Sözleşme
Vıde!eri

1.323.162.2|6 1.324.2ı 1.105 249.899.232 405.8l5.590 657.493.959 l1.002.325

Banka
kredileri ı. l38.278.149 1.138.278.149 l49.5l1.837 365.3l3.50l 6|z.450,487

E2.854.506 82.854.506 28.524.285

Ticari
Borçlar

65.992.526 66.441.4l5 66.44|.4l5

Diğer
Borçlar 37.524,453 37.524,453 24.936.012 l1.977.804 6|0.577

Loj

fon kaynaklannın kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatebilme güciinü ifade
eder.Mevcut ve ilerideki mütemel borç geıoksinimlerinjn fonlaıabilme riski, yeterli sayıda
ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılannın erişilebilidliğinin stlrekli kılınması suretiyle
yönetilmekledir. Aşağıdaki tablo, şirketin ttıfev niteliğinde olmayan finansal
yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımıru göstermektedir.

3 Aydaı
Krsı

3-|2 ıy
ırısı

5 yıldın
uzun

]ııs.oıı.rıe

1,302.945.9l4

91.368.559 48.429.373

51.460.847

3 Aydın
Kısı 1-5 yıl ırısı 5 yıldın uzun

TüreY oın.
Fin. YOlç

l1.002.325

Finansal
Kiralama
YOk.

9,891,32s 44.432,E95
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boyunca çalışılması, tedbirsizlik, olası risk yazılmasındaki eksiklikler ya da
ihmaller, tecrübe eksikliği, alt yapı eksikliği gibi dolayı risk altındadır.

Politik riskler, müşteri memnuniyeti, e-tİcaret lojİstiğİ, ve satın alma riskleri, marka
. Teröıizııı ve sabotaj, kargorepütasyonu da başlıca strağik riskler arasında yeı

güvenliği, kargo hasarlan, üçtlncü şahıslaıa verİlen , hasar yönetimi, depolama ve
elleçleme hasarları, araç güvenlikleri, hava şıtlan ve problemler fi ziki risk]erdir.
Çahşan uyum|uluğu, işe alm4 çalışan güvenliği, bağlılığı, filo yönetimi, konüat

vo yönetimi, ya§alara uyum gibisorumluluklan, tedarikçi yönetimi, varlıklarıı
konular da operasyonel riskler başlığ altında ele . Ve tabii ki doğal afetler ve
terör olayları da tiim dilnyada risk yönetimi
önemli konular arasındadır.

değerlendirilmesi gereken oldukça

Ekonomik aktivitenin daıaldığı dönemlerde sektörde talPp daıalması yavaş|asa da bu dönem
sona erdikten sonıa ertelenmiş talebin satışlaıa ek katkısi olabilmeiiedir.

5.2.2 Sektördeki Rekıbet Artışlan
Reysaş Lojistik'in geçtiğimiz dönemde yapmış olduğu yatınnılar veya sennayesi göz öntlnde
bulundurulduğunda sektöriinirn en büyük oyuncu§u olduğtüu söyleyebiliriz. Sektöründeki ilk
ve tek halka açık firma olduğu için de diğer firmalann açıkladığ finansal rakamlann
doğruluğu herhangi bir şekilde konnol edilememekiedir,

Firmanın taşımasını yaptığı alt sektörleri değerlendirmık gerekirse:

Milk-run / Just-in-time Lojistik açısından sektöf lldeti, kapasitesi açısından seiiör
lideri., Otomobil nakliyesi açısındarı sektöı lideri, Y Demiıyolu Taşımacılığı açısından

ilk 3te bulunan, Raf Kapasitesisektör lideri, Yurtiçi Demiryolu Taşımaoılığı agıs
açısından sektör lideri, Taşıt Muayene İstasyonu il liği sayısı açısından sektör ikincisi,
CNG ve LNG naklyesi açısından ilk 3'te bulunan, üstü GES ilretim kapasitesi açısından
sektör lideri, Demiryo[u Konteyneri sahipliği açısından lideri.

Yiizdesel olarak bu oranların gıkarhlması rakiplerin kesin rakamlannı
açıklamamalarından ötiirü kesin olarak hesaplanmamalıiadır.

Lojistik sektöriı doğası gereği yatınm isteyen bir olduğu için ne kadar çok yatınm
yapan firma varsa sektöriln büyümcsindeıı o kadar oıanda pay almaktadır. Yani
Sermaye ne kadar güçlü ise, Yatınm yapma
büyilk pay alınabilmektedir.

ne kadar büyiüse pastadan o kadar

Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle önifunilzdeki yl Lojistik sektörii açısından daha da
önemli hale gelecek olup, Reysaş Lojistik'te gelişen ve gelecekte daha da hızh
büyüyecek olan bu sektördeki pozisyonrınu daha
yatırımcıları ve yöneticileri olarak ttim paydaşlannı

güçlendirerek müşteri leri, çal ışanları,
etmeye devam edecektir

5.2.3. Sektörde Mevsimsellik Etkisi:

Loj i sektöründe yılbaşı, bayramlaı, özel gtlnler
ellik çıkabilmektedir. Bu ü

vğ llrtlnğne göre yaz ya da kış aylarında
tçdadk zincirinde sıkışrnalara sebep

uah.

meVsı

A,ş.
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5.2.1.Tılep Dırılmısı
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olabilmekıedir.

53.1. İhraç Edilen Pıyların Kır Payı Gelirine İlişkin, Risklerı

6362 sayılı SPKn.'nun l9'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 saylı Kar Payı Tebliği
uyarlnca;

- Halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurullan tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hüktlrnleline uygun olaıak dağUrlar.

- Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtımı politikalarına ilişkin olarak, benzer
nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar bel biliı.
Karıunen ayrılması gereken yedek akçeler ve sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen kar payı aynlmadıkça başka yedek akçe aynlmasına" ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi süiplerine,
çahşanlarına kardan pay dağtılmasına karar

kurulu üyelerine ve ortaklık
gibi, belirlenen kar payı

ödenmedikçe bu kişilere kaıdan pay d4ğıtılamaz. l
- Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağtıjn tarihi İ itibanyla mevcut paylann tüınilne,

bunların ituaç ve iktisap tarihleıi dilıkate alınmaksı|ın eşit olarak dağıtılu.
- Kar payı, anılan Tebliğ'de öngör{llen gsastaıa uhlmak ve dağltımına karar verilen

genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartı{la eşit veya faıklı tutarlı taksitlerle
ödenebilir.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanh finansal tablolar dlkkate alınarak
hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kan" ile TfK ve Vergi Yasalan kapsamrnda
hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "netjdağhlabilir dönem kan"ndan di§ük
olan "net dağıtılabilir dönem kan" olarak dikka$ alınrr ve SPK mevzuatı dahilinde
temettüdağıtımişlemlerigerçekleştirilir. 

:- Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar pa$ dağıtun işlomleri gerçekleŞirilir,
İhraççırun zarar ettiğ dönemlerde kar pay geliri Plde etntme riski vardır. Aynca kar
oluşsa bile İhraççırun geçmiş yıllar zararı bulundıİğunda bu zararlar mahsup edilinceye
kadar İhraççı kar dağıtımı yapııınayacakfu. Ayn{a dağıblabilir kaı olsa bile sermaye
piyasası mevzuatı uyannca kar dagıtıını zorunlf doSlsö, ortaldar §çnçl kıırulu kar
dağıtıp dağıtmama konusunda karar vorebiliı. Bu|durumdo g€nel kurul kar dağtmama
kararı verirse ortaklann kar pay alamama riski va$ır.

Kar Payı Geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri kar|n dağıtılmasından elde edilen gelirdir.
Borsa şirketleri kannı nakden veya kaı payının sermaybyö ilavosi surotiyle pay ihıaç ederek
dağıtabilir.

Gel dönemlerde İhraççı tarafı
süiple

ve Eııa pay
bep olabiliıpılabilecek p

]Ti( I!§ARETA.ş.
Rlt4

Mah,

^lİ.

afin ya

2o
35

5.3.2. İhrıç Edilen Pıytırın Sermıye Kızıncını İli|kin Rlsklorı

İhraççının finansal performansının beklentilerin altııİda oluşması veya sermaye piyasası
koşullarının kötüleşmesi durumunda İhraççuun paylaıı{ın fiyatı d§cbilir. Yahnmcılar piyasa

Bunlara ek olarak pay sahipleri, İhraççının kar ve {ıaııoa ortak olınaktadu. Pay sahibi,
İhraççınrn tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalmasİ halinde, söz konusu bakiyeye payı
oranında iştirak eder. İhraçınrn tasfiyesi halinde ancak öiğer tilın alacaklılaıa gerekli ödemeler
yapıldıktan sonıa pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. i



ve bu durum paylalın sermaye kazancınr olumsuz etkileyebilir.

Sermıye Kazıncı: Zaman içinde payn değerinde (alım flyatına görQ meydana gelen aıhştan
(payın elden çıkartılması./satılması yoluyla) elde edilen ge|irdir.

Şirket hisselerinin değerinde Şirketin kontolü dışında ğelişebilecek olan kilresel krizler,
serrnaye piyasaları beklentileri ile finansal sonuçlar ara$ndaki uyumsuzluklar, genel makıo
ekonomik durum, Şirketin tabi olduğu yasal mevzuatta dlabilecek değişiklikler gibi pek çok
çeşitli faktöre bağlı olaıak dalgalanmalar yaanıbiliıi Şirketin finansal performansının
beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası kİışıltanrun kötüleşmesi durrımunda

Şirkeı paylarının piyasa fiyatı düşebilir. Yahnmcılar pijasa riskinin farkında olaıak yatınm
kararı almalıdır. :

Pay süipleri Şirketin kar ve zararına ortak olıııaktadu. Pay süibi, Şirketin tasfiye edilmesi
sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiyo b|kiyeolıe payı oraıunda iştirak eder.

Şirketin tasfiyesi halinde diğer t{lm alacaklrlaıa gertkli öÜeıneler yapıldıktan sonıa ancak pay
sahiplerine bir ödeme yapılabilir. ;

5.4.Diğer riskler:

5.4.1 Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin ol sebebiyet vermektedir. Grup, döviz
cinsinden varlık ve yüktimlülüklerinin Ttirk Lirası'na
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kuı riski i

6.1.İhraççı hakkında genel bilgi:

Reysaş Lojistik'in tescil ıaıilıl 24l04l1989'tir, 1990 yılrnda araç taşımacıhğı ile başladığı
lojistik sektöründe kısa zamanda büyüyüp araç taşımabılığ, yurtiçi ve yurtdlşl taşımacılık,

kullarulan kur oranlannın

döviz cinsinden ticari borç ve alacaklan nedeniyle kuı{ doğişimin yönüne boğlı olarak kur
riskine maruz kalmaktadır. Grup esas itibariyle USD |cinşinden varlık ve yükümlüliüleri
nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. D(fuiz kuru Üski açısından bir diğer önemli para
birimi ise Euro'dur. i

oluşacak ticari işlemler, kayda
alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyl e ortaya çıkmaktadır. Grup flnansal boıçlan,

30 Haziran 2020 laribı itibariyle diğer şartlaı sabit kalmak kaydıyla döviz kurunun % |0 daha
yüksek/düşilk gerçekleşmiş olması halinde dOnem v{rgı ve azrnlık payı öncesi dönem
karı/(zaıan) 92.385.944 TL daha di§ük/ytlksek olaca,lçı (3l Aıalık 2019: dönem vergi ve
azınlık payı öncesi dönem karı./(z8[:wı)79.684.985 TL d$ha düşüİ/yüksek olacaktı.)

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

Tesisleri
800 kişid

depolama hizmetleri ile ek servisleri başlamıştır. Çalışan sayısı yaklaşık

EıRnA,ş
ır.

o
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uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacıhğ1, taşıt istasyonu işletıneciliği, GES



6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adıı

İhraççının ünvanı REYSAŞ TAŞIMACILIK vE LoJİsTİK TICARET A.Ş olup, ticaret
siciline tescil edilen bir işletme adı yoktur.

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret slcili ve siclt numarısı:

Adresi : Küçük Çamlıca Müallesi Erkan Ocaklı Sokak No:l3 Üsküdar/İstanbul

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul

Ticaret Sicil Numarasıı 629760

Mersis Numarası: 0735-0l91-7350-0023

6.1.4. İhrıççının hukuki stıtilsü, tabi olduğu nevıuıtjihııççııın kurülduğu ülke, kıyıtlı
merkezinin ve iiili yönetim merkcziiln ıdres|, iıternot ıdresi ve telefon ve fıx
numıralarıı !

Hukuki statüsü Anonim Şirke!
Tabi Olduğu Mevzuat T.C. Kanunlar| (TTk.SPK.VUK. Vb)
Kurulduğu Ülke Tiiıkiye Cum\uriyeti

KüçükaarılıFMalıalEsİ Erkaıı Ocaklı Sokak
No:13 Üsküdryfstanbul

lntemet Adresi
Telefon : +90 (216) 564 20 00
Faks : +90 (2|6\ 56420 99

6.1.5. İhrıççı faatiyetlerinin getişiminde önemli olıylıİ:
1989 Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. metkezi An4ara'da olmak llzeıe srnırlı sayrda t!r,
kiralık oto, sınırlı sayıda personel ile ticari faaliyetlerine lbaşlamıştır.

1994 Reysaş Otomotiv Taşıma, Lojistik, Uluslaratası tşunacıl* ve Akaryakıt taşımacıtığı
alanlarında hizmet vermeye başlamıştır. Uydu ile; araç taktbi sistemi uygulaınasına
geçilmiştir. Hızla büyüyen faaliyetler sonucu müştori Payısı arthnlmış ve tır sayısı 120'ye

çıkmıştır. Yılsonu itibariyle sefer sayısı 3000'in llzertndd olmuşttü.

2005 Şirket bu tarih itibariyle 10 depo ve toplar 60;{00 m2'lik depolama alanına süiptir.
Toplam depolama alanının 52.000 m''si kendiıe ait (öd Eal) dcpolama alanı, 8.500 m2'si ise
kiralık olarak işlettiği depolama alandır. Yılın ikinci İansında demiryolu taşımacılığnı da
hizmet alanları arasına eklemiştir.

ket Tiirkiye'de global ve yerel çok sayıda markaya, l .l89 adetlik modem araç
hiz vermiştir.2 l havalimanına yılda

önemli
450 bin ton jet yakıtı taşınmtş ve akaryakıt

2006
filosu

oJisThü TicARnA,ş.
ca|ılı
I

0

y
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6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, önglİrlllen süresi: Siiresiz

Adresi

Telefon Ve Faks No

!



dağıtımı gerçekleştiren en büyük filoya ııl4ş'ılnışar. :7ı99 Reysaş iştiralci ile Reymar
Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, Kurtutmuş ve M/V Şolay gcmisi şirket bltnyesine
katılmıştır. Şubat ayı itibari ile Tllıkiye'de hılka açılÜış, gelen talep toplaın halka aız
tutannın l1 katı olarak gerçekleşmlşir. }

2007 %99 Reysaş iştiraki ile Reysaş Denizcilik ve T Limited Şirketi kurulmuş ve
Türkiye Libya arasında konteyner taşımacılığ hizıııeti başlanmı ştır. %90 Reysaş
iştiraki ile Reysaş Taşıt Muayene İstısyonlan İşl A.Ş. kurulmu$ur. rÜVrÜn«
tarafindan verilen Karabük, Bartın, Zonguldak, Eski , Kastamonu İllerinde 8 istasyonun
işletim hakkını satın almışttr. TMO tarafından ihaleye ç
depoları 5+2 yıl opsiyonlu kiralama ihalesi kazanılmı
yapımına başlanmıştır,

2008 Ana ortağı Yo99,9 oran ile Reysaş Taşımacılık ve

lan 150.000 ton kapasiteli fındık
. 12 değişik bölgedeki depoların

istik Ticaret A.Ş. olan 8.400.000
TL çıkarılmış (başlangıç) sermayeli Reysaş Yatınm Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşu
04.09.2008 tarihinde tamamlanarak ortağı bulunduğu Reysaş Taşıt
Muayene İstasyonlan İşletim A.Ş. ise Kastamonu 2 istasyon (Merkez ve

ve Karadeniz Ereğli) Eskişehir 2Tosya), Bartın 1 istasyon, Zonguldak 2 ista§yon (Mer
istasyon (Merkez ve Siwihisar) ve 5 Mobil istasyon lmak llzere toplam 13 istasyon ile
faaliyette bulunmaktadır. Aynca bu şirketlerdeki dışında uzun stlreli kiralama
garantİsi kapsamında, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne
depolannın şirket tarafından 28.08.2008 tarihinde l50.

2 yıl opsiyonlu kiralanan fındık

l l bölgede l35.000 tonluk kısmı tamamlanarak teslim edilmiştir.

20l 0 2009 yılı içerisinde halka aız çalışmalan bşlülan %99,9 oranmda bağlı ortaklığı
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, Maliıs ayı içeıisinde Reysaş btlnyesinde
bulunan 2l deponun ayni sermaye olarak eklenınesi i$edori tamaınlanmış olup, sermayesi
8.400.000 Tl'den 170.000.000'TLye ytlkselttlerekİ65.500.000 Tl'siniı Temmuz ayı
içerisinde halka arzı gerçekleştirilmiştir. ReysE btl:nyğsinde yer alan 5 arsaıun dı GYO'ya
satıŞı tamamİanmıştrr.

20l3 Reysaş Lojistik, Lojistik Demeği ile Meışin Tica4et ve §anayi Odası tarafindan her sene
düzenlenen Uluslararası 3. Proje Yanşması'nda çvr(ye duyarlı fiımalar arasında l .olarak
"Yeşil Lojistik" ödülllnü almıştır. Ödill 6.Mer§in Loji$ik ve Transport Fuan açılışı sııasında
Ekonomi Bakaııı Zafer Çağlayan tarafindan verilmiştiı;

20l4 Şirket l4.11.2012-11.03.20l3 tarihlori arasında$nh§ı özel durum açıklamalan ile, geri
alım programı kapsamında 1.500.000 adet Şirket hissEsi alımı yaptığını KAP'ta karnuoyuııa
ve yatınmcılara dururmuştur. İlgill kanun ve tebliğ mdddelerine göre Şirket geri almış olduğu
ve sermayenin %lO'unun altında kalan paylann 6lQ2 sayılı TTKnın izin verdiği şekilde
Şirket aktifinde taşınmaya devam etmesine izin vÖrilmesi hususunda Sermaye Piyasası
Kurulu'na başvuruda bulunmuştur, 

)

ihinde tescil edilmiştir.

ton olaıak taahhüt edilen kısmrnın

29.09.20l5

JisTiK TieARnA.ş,

20|5 2014 yılı dönem karından kaışılanmak tlzerej ç*anlmış sermayesinin 110.000.000
Tl-'den l 19.350.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili olaıa$. Ser.maye Piyasası Kurulu'na başvuru
yapılmıştır. 06.07.2015 tarihinde Sennaye Piyasasıl Kurulu'na yapılan başvuru Kurul'un
28.08.20ı 5123-10'74 taıih ve sayılı karan ile onayl{nmış ve

sennaye lstanbııİ Ticaret
Kurul izin yazsı 03.09.2015

taıihinde şirkete ulaşmıştır. Yenİ Sicili Müdilrlüğü tarafından
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20l6 Şirketin l8l1112016 tarih ve 434 sayılı Yönetim Kurulu Kaıan gereğince; Şirket merkez
adresinin "Abdunahmaııgazi Mahallesi Bahriye Sokak N8 Sancaktepe/İstanbul" adresinden,
"Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak Nl3 Üsküdar/İstanbul" adresine taşınmasına

2017 Konsolidasyona tabi şirketlerinden Reysaş Gairiı{enkul Yatınm ftaklığı A.Ş. nin 3l
Aralık 201 6 Yılsonu Mali Tabloları 22/02120|7 tarihinde kaınuoyuna açıklamış olduğu llzere,
Muhasebe Politikası Değişikliğine gidildiğindcn, Yatınm Amaçh Gayrimenkuller ve Maddi

karar verilmiştir.

Duran Varlıklannr maliyet bedeli ile ölçmekien gerçeğe uygun değer yöntemiyle
değerlemiştir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablola müasebe standaıdına göre; Reysaş
Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'nin konsolidasyonu gruba dahil diğer işletneler
gayrimenkullerini maliyet bedeli ile değerlemiş için bu ilkeyle uyumlaştırmak
maksadıyla Reysaş Gayrimenkul Yatınm Oriaklığı .'ye ait gayrimenkuller de maliyet
bedeline dönüştürülmek suretiyle konsolidasyona dahil

2019 Reysaş İleri teknoloji ile donatılmış soğuk hava ve tekstil depolannda barkod ve RF
(radyo frekans) sistemleri ile depo yönetimi mt§terilerine hizrıet vermektedir.
otomotiv sektöriinde, JIT(Just In Time) dağ,t111 uu operasyonlan geİçekleşthi*en
müşteri ve müşterinin tedarikçileri ile intemet uygulamalar (oplog-optimization
Logistics) kullanarak elektronik ortamda bilgi tan§feri
yaparak maksimum kapasite kullanım ve performansı
si,irücü takip sistemi @oliroute) ile silrilcü, ytlkleme

ve araçlyük optimizasyonu

izlemektedir. 8'li, 4'lü, 2'1i oto taşım4 soğutnalı, askılı, hidrolik liftli, martı kanat gibi
özelliklerde ve çeşitli hacimlerdeki dorseleri, yaşı oldukça düşük olan çBkicileriyle
ve diğer ticari araçlanyla Reysş, farklı özelliklerde talepleri karşılayabilmekte ve büyi.ik
kuruluşlara geniş çaplı taşımacılık hizmeti . Reysaş, teknoloji yatrnmına önem
veren bir firma olarak sektörde, araç takibinde uydu si§temi kullaııan ilk fimıadır. Kullanılan
uydu sistemleri ile sür{icülerle eleküonik ortamda y*ışuak bağlantı kurulmaktı" sevkiyat,
mesafe ve maliyetler bilgisayar ortamında tespit edilm{ktedir.

6.1.6.Depo sertiiikasını ihrıç eden hakkındıld bİlg{or

6.2. Yahrımlar:

FiNANSAL YATIRJMLAR

6.2.t. İzıhnamede yer almısı gcrekon finınııl {iıblo
ihraççının önemli yıhnnlan ve bu yıhndınn
hıkkında biigi:

. Aynca kullandığ
boşaltna silrelerinin performansını

dönemleri itibıriyle
linınsmın şokilleri

RnA.ş.

No: 8hk

Yoktur.
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Gerçeğe Uygun Değer Fırlg Kır/Zırarı Yııı§ıtilırıkÖtçülen Dtğer Finınsıl Vırtlklır

sO.ııız.zq 31.Arı.19
BRL Likit Fon 984.783
Toplım :984.783 |43

30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona }ren dönenıler içinde yatınm amaçh
gayrimenkullere ilişkin gerçekleşen hareketler aşağrdaki ğibidir;

6.2,2.İhrıççı tarafından yapıtmıktı olın yıhrınlır{nın nltcüğ, tımımlınnı
derecesi, coğrafi dağılımı ve flnınsman şekli hıklıınüı bllgi:

Yoktur. ]

ı içerisinde süip olduğu bir adbt Yatınm Teşvik Bel
a
ç. (

Mah.
D 8lok

s

Mıliyet 3l.r2.20l9 Alımlır Çıkış lır
G)

Arazi ve Arsalar
588.244.284 765.184 589.0l0.068

Tesis, Makina ve
Cihazlar

2.37|.660 2371.660

Taşıtlaı
Demirbaşlar 5.100.773 5.100.773

Toplam 76s,784 814.|8z.067

Btrikmiş
Amortlsmınlır 3|.|2.2019 Dönem

Gideri
Çıkışlar

G)
Trınsferler

Binalar 1|.671.741 133.847.485

Tesis, Makina ve
Cihazlar

960.689 l01.100

Taşıtlaı
Demirbaşlar 4,372.932 351.73l 4,724.663

Toplım 127.558.559 |2.|24,372 139.683.r3ı

Net Defter Değeri 685.8s7,724

Grup' 20l8
TlK TicARFİA.

No:1
isT

40

l43

Trınsferler 30.6.2020

2l7.650.372 2l7.650.372

Binalar

49.194 I 49.194

813.416.283 l

30.6.2020

|22.1,15;744

1.061.789

49.194 49.|94

{ 674.498.936

6.2.3İhraççının yönetim orgını tırıfından geloceğe,yönelik önemli yatrnmlır
hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarık ılının kırırlır, yapılın sözleşmeler ve
diğer girişimler hıklunda bilgi:

Yoktur.

6.2.4.İhraççıyla ilgiti teşvik ve sübvan§iyonlır vb. llb bunlınn koşullın hıkliındı bilgi:



bulunmakta olup, teşvik belgesine ilişkin detaylaı aagıdalİi gibidir;

Yrtlrım
Konusu

Firmanın 20.12.20|3 taıih ve 1116785 sayılı m
kayıtlı olan sabit yatırım tutannrn 8.830.915 TL
sayıh Karar ve söz konusu Karann uygulanmasına
hükmü çerçevesinde uygun görtllmt§t{lr.

Yatırlm Bıt|ş

Tarlhl

Toplam Yatırlm

TutarlTaılh

06.06.2014 Fl7o97g5 Dğmlryolu Taşlmüçıhğı 13 t4.03.2014 8.830.915

12 Nisan 2013 tarih ve Bl|09795 saplı Yahnm Belgesi ile Reysaş Demiryolu
Taşımacılığı A.Ş., demiryolu taşımacılığ için vagon yatınm kararı almıştır. Bu
yatınm teşvik belgesi ile Şirket, faiz desteği, indirimli
faydalaııacaktır. Bu yatırım teşvik belgesi kapsamında

vergisi ve diğer istisnalardan
C.D.D.'nin Doğu Anadolu Bölgesi'

ndeki tek sanayi yatınmı oıan TÜDEMSAŞ' a 60
Vagon alımları için leasing finansman yönteminin

vagon slparişi vermiştir.
lması planlanmış olup, toplam

yatırım bedeli 3.5l0.000 Euro olacaiiır. Reysaş lu Taşımacılığı A.Ş. 10 Eylül 20l3
almıştır.tarihinde 9.066.916 TL tutanndaki 60 adet Vagonu tesl

istinaden 7.500.000 TL olarak

Firmanıı 14.01.2014 tarih ve 4524 sayılı m

şekildo r€viz§ edilmesi 201213305
20l28/l sayılı Tebliğ'in l7.maddesi

incglenmesi neticesinde 3l.|2.2013
tarihine kadar (bu tarih dahil) Yatınm Teşvik kayıtlı sabit yatınm tutannın en az

7o10'u oranında yatınm harcaması yapılarak yatınma aıılaşılmıştır.

Firmanrn l1.04.2014 tarih ve 33073 sayılı milracaatı ve 12.03.2014 tarih ve YMM.232||706-
t 5 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Yatınm Teşvik Belgesi Kapama raponına istinaden
yatınmm tamamlama vizesi yapılmıştır.

Özetle, teşvik belgesinin konusu vagon yatınrı}ı olup, Şirket faiz desteğ, indirimli
kurumlar vergisi ve diğer istisnalar konulannda teşvik|erden yaraılanmaktadır. Yararlanılan
teşvik konularından, faiz desteği teşviği 2016 yılı içeri{inde tamamlanmıştır. Şirketin, anılan
teşvik belgesi kapsamında hesaplanan, fıili yatırım jharcaması nedeniyle hak kazanlan
yattrıma katkı tutan toplamı 3.532,366 TL olup; 30.0{.2020 tarihi itibariyle devreden katkı
tutarı toplamı 3.4l 5.7 61 TL'dir. (3 1. 12.20 l 9: 3.4 1 5.761| TL)

BİLGİLEt

REYSAş TAŞIMACILIK VE LoJİsTİ( Tİcenrr a|ıoMv şRKETİ'nin (şirket) faaliyet

konusu her t{iı vasıtalarla kara, deniz ve havada İll{ taşıöaoılı& yapmaktıı. Şirket aynca

sahibi olduğu depolar vasıtasıyla depolama hianeti faa|iyeti ile de iŞigal etrnektedir.

DAĞITIM VE PMARLAMA
dğtımı ve pazarlamasıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYSAŞ TAŞIT 1STASYoNLARI İşLETIM
ANONİM ŞlRKETl (Reysaş Taşıt Muayene) faaliyet konusu özelleştirilen aıaç

YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
muayeneleri istasyonlarının işletmeciliğini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığ REYSAŞ GA
ŞiRKETi (Reysaş GYO)'nun faaliyet konusu Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul

Ji§TlKilcARETAş.

çüt
s0
8,

D

BolteTı.lhl Bol8ı ı{o

7.FAALİYETLER HAKKIıIDA GENEL
7.1Anı fııliyet ılınlın:

Şirket'in bağlı ortaklığı REYMAR TÜTÜN ı,ıaı.,ıÜiıgRİ
LTD. ŞTİ. (Reymar) 'nin faaliyet konusu ttlt{ln mamillPriıin
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yatınm ortall*lan'na ilişkin dilzenlemeloinde j,azılı o,ıaç ve konulaıla iştigal etmek ve
esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermpye piyasası araçlanna" gayrimenkul
projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatınm yÜnaktr. 30 Haziran 2020 itibari ile
Şirket'in halka açıklık oıanıo/o llİ,Oo ( ll arahk 2O1b:17o'38,06) olup ilgilihisse s€netleri,
Borsa lstanbul A.Ş'ye (BİST) kote edilmiş olup, Ana lPazar'da işlem görmektedir. Şirket
kayıtlı sermaye sistemine tabidİr. 

i

Reysaş Gayrimenkul Yatınm ortaklığı A.Ş'nin iştiraki Qlan ARI LoJİsTİK iNŞAAT sAN.
VE TİC. ANoNiM ŞİRKETİ' nin (An Lojtstik) fa{|yot konusu, her tülü taşıt aıacınrn
iktisap edilmesi ve araçlaı ile taşımacılık yapı,lması, iŞiğal konusu ile ilgili komisyonculuk,
mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yrp.u-k| emtia$ın nakliyle depolanıa işlerini
sağlamaktr. ı

Reysaş GYO, yönetim kurulu karan ile 28 Mart 201 tarihi itibariyle ana ortağı Reysaş
Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin işüıaki An İnşaat Saıayi ve Ticaret A.Ş.
sermayesinin o/o 33,33' üne isabet eden toplaın 3,050 TL nominal bedelli hissesini yapıları
bağımsız şirket değerleme çalışmasr ile belirlenen 16.
Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'den satuı almıştır.

6.000 TL değer tlzerinden Reysaş
alım sonrası Reysaş Taş. ve Loj.

Tic, A.Ş'nin An Lojistik İnş. §an.ve Tic. A
Yatınm Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık payı ise

Şirket'in bağlı ortaklıklarından REYSAŞ D

.Ş' de hissesiikalmamrş olup, Reysaş Gayrimenkul
% 50'ye ul{mışır.

EMİRYoLU TAşIMACILIĞI A.Ş., sahip olduğu

diİzenlenen l 5.12.201 5 tarih
Turiuıı Yatınmlan ve Tic. Ltd.

vagonlar ile yurt içi yük taşımacılığı konusunda aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.
REYSAŞ DEMİRYOLU YATIRIMLARI A.Ş. ise grubun uzun vadeli demiryolu
yatırımlannı gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunıııaktadır.

Şirketin bağlı ortaklıklarından sermayesine %l00 oranhda süip olduğu Reysaş Demiryolu
Taşımacılığı A,Ş. ile sermayesine %l00 oranındı s*ıip §ldugu R.eysaş Demiryolu Yatınmlan
A.Ş.'nin yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul rİıplantılan sonucunda kolay birleşme
yöntemi ile Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. btlny.İxiıde blıleşmeleri onaylaımış olup,
17.05.2018 tarih ve 9580 sayılı Ttlrkiye Ticaıet Sicill §aeşrcşi'ude tescil edilıniŞir. Bileşme
işleminin konsolide finansal tablolaı ilzerinde hoıhangt bir etisi olınamştı.

Şirket,in bağlı ortaklığı REYSAş TuRİzM YATIRn/fl,ARI vE TİCARET VE LTD. ŞTİ.,
2014 yılında Erzincan Hilton Oteli İnşaatı yatınmına başlaııuştır, 2015 yılında otel inşaatı
tamamlaııınış olup faaliyete geçmiştir. ]

Reysaş Turizm Yatınmlan ve Ticaret Ltd. Şti.,27 l(asım 2015 tarihinde yönetim kurulu
kararı alarak nominal sermayesini l3,000.000 Tl'den $.000,000 TL futanna artınnaya kaıar
vermiştir ve şirketin yeni sermayesi ll Aralık 20!5 tarihli 8966 sayılı Ticaret Sicil
gazetesinde tescil edilmiştir.Aıtınlan 25,000.000 T{. sermayenin tamamı ortak Reysaş
Taşımacılık ve l-ojistik A.Ş. cari hesabından mahsup edllorok karşılanmıştır.

Reysaş GYO, l8 Aralık 2015 tarihli yönetim kurülu topıantı§ınd4 arra ortağı Reysaş
%100' tlne sahip olduğu, ReysE
%34,21'in\ satuı almak için kaıar

Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin serma
Turizm Yatınmlan ve Tic. Ltd. Şti' ndeki his
almıştır. Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A,Ş.
ve Y MM. Ö4.46 6. | 61 8.437 l 02t değerleme raporunda
Şti'nin değeri 40.295.922 TL olarak belirlenmiştir. ket söz konusu değerleme raponınu
esas alarak 2l .|2.20|5 tarihi itbariyle Reysaş Yatııımlan ve Tic. Ltd. Şti'nin
hisselerinin Vo34,21'ine isabet eden kısm olan 13.78 .441 TL bedelle satın almışhr. Şirket,
iştiraki olan Reysaş Turizm Yatınmlan ve Tic. Ltd. Ştii'nin flnansal tablolannı özkaynak yolu
ile konsolidasyona tabi tutnuştur. Söz konusu iştirtkin sennayesi 38.000.000 TL, olup,

ı( İcAnETA,ş, A.

Şirket'teki maliyet bedeli ise l3.785.447 TL'dır.

,0.
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Sermaye Piyasası Kurulu, Reysaş Turizm Yatuımları ve Tic. Ltd.Şti'nin satın alınmasınn
Cayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğin 28 inci madde hükiiınlerine göre
uygun olmadığını ve bu hususun şirketi zaraıa uts!ı1ıafuak şokilde 3 ay içerisinde aıulan
Tebliğ'in 28 inci madde hükümlerine görc uyguh bir iİtirak hale gedrilmosini t0.03.20l6
ıarih ve 91287 sayılı toplantısında karara bağamıştır.

Reysaş GYO, tarafındarı yapılan çalışmalar noticosinde iRoysaş Turizırı Yahnmlİn ve Tic.
Ltd. Şti.'nin Nisarı/2O 16 döneminde anılan Tebliğ'iı 2t tnci madde kapsaıııına uygun biı
iştirak haline getirmiş olup bu hususla ilgili tevsik edici{bilgi ve belgeleri Semıaye Piyasası
Kurulu'na sunulmuştur. :

Reysaş GYO 29.12.2017 tarih ve 4l5 sayılı Yönetim r|ırulu rıran doğrultusunda; %34,21
oranında bağlı ortaklığı olan Reysaş Turizııı Yatınmlan ı{e Tic.Ltd.Şti.'nin sermayesinin kalan
0/o65,79'nun 21.416.710 TL bedel ile Reysaş TşımSılık vc Lojistik Tic.A.Ş.'den satın
alınmasına karar verilmiştir. Grup'un pay oranında bİr d$isiklik olmamıştır.

30.05.2018 tarih ve 502 sayılı Yönetim Kwulu Karan ğulfusunü; Şirketin sermayesine
YATIRIM HOLDİNG ANONİM%o89,96 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığ RE

Şİn«Erİ,'nin tarnaml, 2.574.559 TL bedcl ile Durmuş 'e satılmıştır. 30 Haziran 2018
itibariyle Bağh Ortakhk kapsamındım çıkııııştır, 

İ

]

7.1.1. İzıhnamede yer ılmısı gerekcn finınııl tıbto|dönomlori itibıriyle ını
ürün/hizmet kıtegorilerini de içerecek şeH|do thrı}eı fııüyotlerl hakkmdı
bilgi: Konsolide rapordı gldç | cdilen goürler
Tışımıcılık/Lojistilı,Depolımı,Tışıt Muıyone,Türlm ve Pızırlını
faaİiyetlerinden otuşmıktıdır. 

İ

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Grup yoğun olarak üç ana konuda faaliyet göstermiştir
Gayrimenkul, Taşımacılık, Depolama ve Lojistik Hizİnet
faaliyet konuları ise Taşıt Muayene Hizmetleri,Tanü ve
Mamülleri Dağıtımı ve Pazarlaması 'dır.

. Grup'un ana faaliyet konusu;
faaliyetloidir. Grup'un bir diğer
Hayvancıl*,Turizın ile Tüt{in

01.0 t_30.06.2020

Satışların Maliyeti ()
Brüt Kar ( (Zarır)

30.06.2020
GgIir

Tıblosu

37E.930.808

a65.023.774

ılcAİşTA,ş,

Ellnlnısyon
Tlltün Mııiul
Dığ. Ve P|z-
Fı.liyetldri

Toplım

-27.418.744406.349.5522E3.823.356 45.933.93l "l6.592.265

.291,666.857-42,6E8.429 -75.65ü,253

||4.682,693 -773.gl3.245,302 934,0ı2rl0.503.18r

iıı
No: 2o

Hasılat

Gayrlmenkul
Kirılım&
Taşıınıcılık

Depol.
Lojist.Hizm.
Fıallyetleri

Taşıt,
Muıyene

Ilizm.
Faaliyetleri

26.643.083-l13.320.|7 5

lılorsiı
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Araşttrma ve Geliştirme
3ideı,leri ()
l)azarlaına Giderleri ()
3enel yönetim
Gider|eri ()
Di r Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri
(_)

Esas Faaliyet
karı/zararı

Yatırım
Faaliyetlerinden
Ge lirler

G iderler
Ozkaynak Yöntemiyle
Değerlenen
yatırıınlarln
karlarından /
zararlarıı,ıdan pa lar

Finansman Gelir ve
Giıleri Öncesi Faaliyet
Karl(Zıran')

I"inansınan Giderleri (_)

sü rd ürülen
!-aaliyctlcr Vergi
()ncesi Karı (Zarırı)

sürdürülen
Faaliyctler Vergi
GeIir/ Gide

_Dönem Vergi
Gelir/(Gideri)

-Ertelenmiş Vergi
Gelir(Gideri)

NET DÖNEM
KARI/ZARARI

- Vaılıklar Toplamı

_3.489. -3.489.097

-62.44l -165,904 l.M5."l99

9.066.36l 422.099 4l8.1: |.7 9.906.587 -l l3.400

-5.097 .416 _l6.484.5l0

104.880.089 -1,492.236 -33ı6.ü2 1@.070.951

1.3E5.590 1.385.590 192.736

-3 l5.578 -315.578

! .075.337 1.075.337 -l49.024

ı07.025.438 -|,492.236 -3
i

3|6,882 102.216300

14.673.433 1.224.862 l6.038.872 _4.155.305

-172.067 -84l _1 .002 .l71.725.606 6.103.564

ı

_50.36E.970 22E.E43 -3.330.307 5,23t,407

-l,713,674 -1.713.674

2.223.470 -1.508.220 l9.008

-49,859.|74 -1.279377 -33l11.299 -54.439.850 s.23E,401

1.867.998.304 31.7 58.035 1.954.964.122 404.469.444

Mah.
D 8lok

-399.399

-3.498.925

-l6.484.5l0

ı03.3t7.387

1.578.326

_3 l5.57E

926.313

105.506.448

1 1.883.567

-165.622.042

48.232.o27

744.258

-49.201.443

1.550.494.678

,ş
M

Yaİlrım
Faaliyetlerinden

Finansınan Gelirleri

-1.713.67 4

9.793.187

3.089,698

-4.3l6.379 -4.544.724

-l0.373.074 - ı.0l4.020

3,246.436

a

i

3.290.ı48

l4a,577
496,237

-s3,470.434

744.258

!

55.207.783



. Kaynaklar Toplamı -34.619.660

ÖZKAYNAKLAR
toPLAMI

]1.01-30.06.20ı9

Satışların Maliyeti ()
Brüt Kar ( (Zırır)
Araştırma ve Geliştirme
Giderleri (-)

l)azarlama Giderleri (_)

Diğer Faaliyet Gelir|eri

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

Esas Faaliyet
Kanlzaran
Yatırıın Faaliyetlerinden
Gelirler

Yatırım Faaliyetlerinden
Giderler G)

t'inansman Gelir ve
Gitleri Öncesi Faıliyet
Karl(Zararı\
l]inaıısınaır Gelirleri
li iııaı,ısınaıı Giderleri (_)

575.052.000
3E.897.244

1.536.154.756

|4.339,922

]

341.907.652 17.416.* 11 379.9l2.122 -365.572.2o0

30.6,2019 Gelir
Tıblosu

Gıyrimenkul
Kirılımı,

Taşımacrlık
Depol.

Lojist,Ilizm.
Fıılİyetleri

TOtlln
MımuI.
Dığ. Ve

Pız.
Fııliyetlerl

T plıDo Eliminasyon

235.648.755 44.153.992 52.394.132 ,32.196.879 -9.7||.94| 322.484.938

-l43.647,626 44.911.968 -5|.782.106 240.341.700 l5.336.97ı a25.004.729
-751.976 612.026 91.855.179

-2.714.436 -2.774.436 432,55E -2.34l..E78

-3.074.619 _54.400 -3,|79.512 84,5ı9 -3.094.993

21.727,807 588.95l 1.268.487 23,585.z45 21.937.059
_645.630 -230.El0 -l8,090.673 -l8.090.573

93.440.084 _86S.1,18 -ı.u9.r33 9ı395.803 4.493.921 95,889,724

69.145 69.145 26.6|9 95.764

-205 -205

4.4l7.504 4.4|7.504 -3.052.103 1.365.40l

97.926.s2E -ı.179.ı33 79ğ,8E2,24 1.468.437 97.350.684

ı6.3l9.997 1.955.400 8E.073 l8.363.470 -5.530.6El |2,832.789

-l34.020.968 -1.944.836 -337.323 -136.303.127 5.52?.201 -l30.775.920

-l9.774,443 _854.584 -1.42E383 - -22.057,410 1.464.963 -20.392.u7

r,ş,

4s

-1.526.090.652 - l4.341.488

Hasl lat

Genel yönetim Giderleri
(_)

Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatınmların
karlarından /
Zararlarından Paylar

1

20.387.923

Tışıt,
Muıyene

Hizm.
Fıaliyetleri

92,0o'..|29 5.625.030 97,4E0.209

-50,493
İ

_1.648.186

-l7.2|4.233

-205

-865.ı48



§ürdürülen Faıliyetıer
Vcrgi Oncesi Kırı
'_Zarırı\

Sürdürülen Fııliyetler
Vcrgi Gelir(Gideri)

-Dönem Vergi
3elir(Gideri)

-Ertelenmiş Vogi
3elir(Gideri)

- Varlıklar Toplamı

OZKAYNAKLAR
I,()PLAMI

7.1.2. Araştırma ve geliştirme §üreci devam gden ğnemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
§öz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araşhrmr vd gellştlrme sürecinde golinen aşıma
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmıyıcık nitolikte klmuyo duyurulmuş bilgi: Yoktuı.

7.2 Bışlıca sektörler/pazarlır:

ULAŞTIRMA/LoJİSTİK, DEPoLAMA, TURİZM, TARIM VE TAŞIT MUAYENE,
PAZARLAMA

7.2.1 Fıalİyet gö§terilen §ektörler/pızıflır ve lhrı|rçının bu sektörlerdeki/pızırlırdıki
yeri ile ıvantaj ve dezıvıntıjları hıkkııdı btlgi j

Reysaş Lojistik'in geçtiğimiz dönemde yapmış oldu$ı yatrrunlar veya sermayesi göz öntınde
bulundurulduğunda sektörilniin en büyük oyuncusu o{aıak tne çıkmaktadır. Sektör{ındeki ilk
ve tek halka açık firma olduğu için de diğer fr|ıalann açıkladığı fınansal rakamlann
doğruluğu herhangi bir şekilde kontrol edilememekledr.

Milk-run / Just-in-time Lojistik açısından sektör lideıÜ, Depolama kapasitesi açısrndan seldör
lideri., otomobil nakliyesi açısırıdan sektör lidori, yü*ş Demiryolu Taşımacılığı açısından
sektör lideri, Yurtiçi Demiryolu Taşımacüğ açısıhdat ilk 3te buluna4 Raf Kapa§itesi
açısındarı sektör lideri, Taşıt Muayene İstasyonu il İaıılrliği sayısı açısından sektör ikincisi,
CNG ve LNG naklyesi açısından ilk 3'te bulunan, Qptı usttl GES ltretim kapasitesi açısından
sektör lideri, Demiryolu Konteyneri süipliğ açısınd{n sektör lideri vb.

yüzdesel olarak bu oranlarrn çıkartılınası İdigcı rakiplerin kesin rakarnlanru
açıklamamalarından ötitrü kesin olarak hesaplanmamİıktadır.

Mah.
0

-2.254.999 -2.254,999

-|.124.970 9.0EE 4E2.200

1.464,963

I

l .697 .939.5l3 56.798.843 1.790.583.045 452.488.009

_34.109.539 _ l5.700,435 ı.bgs,tzı.zss 82.349.273 _1.303.525.486

361.874,728 20.1u.254
ı

fuol,ıoe.ıw
l

RFfA.ş.

t-

\ET DÖNEM
KARI/ZARARI

- Kaynaklar Toplamı

-2.254.999

633.6E2 482.200

aL39s,760 -1.979.554 -|.4l9.293 .24.794.609 -2ı329.646

35.844,689 1.338.095.036

l .336.064.785

22.689.304 -370.ı38.735 34.569.550
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s.hör
(onrolide §at§l;/:
lçeslsIndekl Pıyt

Lojistık 37, 5096 lü 1ü w. w" 59( 2s% ltr#"
Depolama 30,096 50y. Lğ" 159{ 1ğ/" 1ğ" 5r( ü3 1mr6
Ta§t Muavene n,w" 4ğ. g* u)%
Paıa.lama 18,5% 1O16
Tuaiım 1,9% 75ı" E% 1mr6
Tanm o,1% lürL 1m96
Toplam 10,016

7.2.2. İzahnımede yer alma§ı gereken finınsıl dünomleri itibıriyle ihraççının net
satış tutarının faıliyet ılanına ve pızını coğ,rı{İ g610 düğrhmı bıkkındı bilgi:

olığınüstıı un§urlırden etkilenme durumu

!

7.4.İhraççının ticari fıaliyetlcri ve kırlüS ıçı§rndhn önemli olın pıtent lisıns. sınıi-
ticıri, finansal vb. anlışmılar ile ihnççının fııfiy|ıtbrinin ve finınsıl durumıııun o"
ölçüde bu ınlaşmalıra bığlı o|duğunı yı dı yenl üİ,|etin sü,rogıorıno itişkin özıt bilgi:
Yoktur.

7.5.ıhraççının rekabet konumunı ilişkin olırık y{phğı ıçıklımılann dıyınığr:

yüzdesel olarak bu oranların çıkartılması diğer rakiplerin kesin ıakarrılarını
aç ıklamamalarından ötiiürü kesin olarak hesaplaımamalctadır

7.6.personelin ihraççıyı fon sağlımasını mümküı{ kılın hçr tlirlü ınlışmı hıkiundı
bilgi:

Yoktur.

7.7.son 12 ayda finınsıl durumu önemli ölçüde dtkilomiş veyı etkileyebilecek, işe ırı
verme haline ilişkin bilgiler:
Yoktur.

7.3.Madde ?.t.l ve 7.2.'de sayılan bilgllerin
hakkında bilgi:

lzahnamenin S.Bölilmiinde bahsedilen riskleıe bağlı
olumsuz etkilenebilir.

olarak şiıket faaliyetleri olumlu ve

E.GRUP HAKKINDA BİLGİLER

l
(uçü

§
B
l

Lo
30.6.2020 ı1.12.2019

ETA.ş,
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8.l.İhrıççının dahil olduğu grup hıkkındı özot bÜgı, gnıp şlrkotlertnln
faaliyet konulırı, ihraççıylı olın ilişkl|eri ve ihrıÜİııın grup içindoki yorl:



Pıy Pıy
Tutın

P"y
Oranı

(%|
Tutın

Pıy Orını
(Y.)

Halka Açık 76.456.399 64,060/o 76.456.399 64,060/o

Durmuş Döven 21.388.404 |7,92%

a

21.3 88.404 |1,92o/o

Rıfat vardar l4,551.5 ı 8 12,19§/o

I

l4.551.5l8 12,19%

Diğer 6,953.679 5,83ş/o 6.953.679 5,83%
Toplım 119.350.000 100,00% 119.350.000 100,00%

Reysış Giyrimenkul
Yıtınm Oİtaklığı A.Ş.

30.6.20?0 31.12.2019

Pıy P|y
Orı'nı

Pıy Pıy Orını

Tutın (Y") Tutan (o/"l
Halka Açık* 93.6l8.300 38,066lo 93.618.300 38,060/o

oJVemacl ı
Ticaret A.
Reysas l52.381 .690 61,94o/o l52.381.690 61,94%

ığer ll 0,0o% ll 0,0ü/o
Top am 246.000.001 l0Qo/o 246.000.00r l00oh

yı ve
Ticaret Ltd. ti.
Reymar Tütün 30.6.2020 3|.|2,2019

Psy Pıy
Oı{ını

Pıy Pıy Orını

Tuiın (%) Tutın (o/o)

1Reysas aşımacılık ve
Ticaret A.

25,492.500 99% 25.492.5a0 99%

Durmuş Döven 257.500 l% 257,{00 1%
Top 25.75o:iDtr 100% 25.750.000 |00oh

letim
T Mıt au neş aş ye

o ln rıa A.
-30rrf0z0-

l

3l.|2.20|9

Pıy jPay
Oionı

Pıy Pıy Orını
Tutın ,(%) Tutın (%)

ısReysas şımacılık ve
Ticaıet A

l 1.4l8.800 95il60/o 1 1.4l8.800 95,160/o

Egemen oven 576.200 4ı80% 576.200 4,80o/o

ğer 5.000 0l04% 5.000 0,04o/o
Toplım 12.000.000 lp0% l2.000.000 |00"h

a emD t uoşReys ry
ıT mı tac ı A.

30.6:2020
i

ıIlrffi
Pıy Pay

Orını
Pıy Pıy Orını

lcAİtT A,ş,

Meh,
D
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Tutırı (%\ Tutın (%j
Reysas

laİıınacılık 
ve Lojiatr

Ticaret
5.700.000 l00% 5.700.000 100%

Toplım 5.700.000 r00% 5.700.000 100%

Reysış Turizm Yatırımhn
ve Ticıret Ltd. Ştı.

30.6.2or0 3|.|2.2019

Pıi Pöy
Orahı

Pıy Pıy Oranı

Tutın (Y,d Tutın (%')
Reysaş
Ortaklı

Gayrimurkul
ğı A.Ş.

atınm 38.000.000 |0V/o 38.000.000 |00%

Toplım 38,000.000 l00P/o 38.000.000 10006

8.2.İhrıççının doğrudan veya dolıylı önemli bığtı ortıklülınnın dökümü:

8a8İ o(akİklar. rinansal Duran Varİklar lle FlnansnlYaİnmbl

şirİ.lln F..lly.l l(onğ.u
öd.nml{ç!İ.nlmq

l şı,ırt, ı-ay.o"*, p"ı P.r. Bn.nl

R.yraş Geyrrn..*ul Y!ıi.m
onrküdl A Ş

Gaynnookül Yallım oaıeldı{l

Şlııaöo a.nnıyrd.İi

] 152J8l6E9,6ı l IRY

Rar,rş ırr{ Muay.ns
35 00o,00o

-*i ---f .----. ,

2atl8.8o0

25 a92.6l)0

ıRY

R.ynİ Tülaür u.mÜıgfi ] Tinü uİnİİrl Dağtın w
oalttln v. Par.n.mı Lıd.Şll. Pa.üm. 25.75o.00o İltY

1oooıııYoüU lşlaüna.ü|ğl a.700.000 Tıw

Edinilmesi plınlınan maddl durın vı.rlıkldri i|şkin ullgl,ıor: Artaıı yuıtiçi ve yurtdşı
lojistik faaliyetlerine paralel konteyner,vagoaçekic| ve Dome alııuı ptanlanmatıadır. 

-

;

Finansal yada fııliyet kirılanısı yoluylı edinlof nıddi duran vırlıklırı il§kln

f,[TA.§
49

ı

ıa6.0o0.00.l

Raytal oan*yü,
Iğımıdıo A9. 5,700000

61.94

7ağ
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g.MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1.İzahnamede yer alması gereken son finansa| tıblo tarihi itibariyle ihraççının fınınsal
kiralıma yolu ile edinilmiş butunanIır dıhil oImı|« üzere sıhip olduğu ve yönetim kurulu
kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi plaflınan önemli mıddi durın varlık|ıra
iliŞkin bilgi:tojistik tarafında Konteyner, Forkliftler, GYO tarafında Çatı Üstü GES'leri , depo yangın
sistemleri ve raf sistemleri Leasan8e konu edilmektedif.



bilgiler: Lojistik tarafında Konteyner,Forkliftler , GİQ tarafında Çaü Ü§tü GES'leri , depo
yangın sistemleri ve raf sistemleri Leasinge konu edilm{<tedir,

Finansal Kirılıma Yoluylı Edinilen Mıddi Durın Vlrhtılın İltşXı Bilgiler : Lojistik
tarafında Konteyner,Forkliftler, GYO tarafında Çah Üsfu GES'leri, depo yangın sistemleri
ve raf sistemleri Leasinge konu edilmektcdir. ,

9.2.İhraççının maddi duran varlıklırınrı kullınıdını etkileyecek çevre ile itgiti tüm
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.

9.3.Maddi duran varlıklır üzerinde yer ı!ın lusıtladılır, ıyni hıklır ve ipotek tutırlın
hakkında bilgi:

Aşağıdaki gibidir;

Tcminıt. Rıhin- İootcft rı Kcfıbdcı
T.!İinııır.
Rıhiolcr/Kıfrlcııcr
İpoıG!{.(

Tçlım

( İicARET A,ş.

Todıtı TIJ
liııılılLı
l1,1.1{8189

2.3{E.r91},1rJ 7ıl.ıl16.0(D 26200.000 lj04lrnfin

',J;llBa2il 
7,1.7,11.00 r7,79ej30 lJl6j8r,l52

.

:ı{ı.06rğı

!E Ela
32r.m ı1590.610

İi li,tittl,{ru

ıL
İL5l2.1İ2

9.4. Maddi duran varlıklırın rıyiy'gerçeğe uyggn
değer ve dayandığı değer tespit raporu hıkl«ndı bÜgi:

değerinln bilinmesl halinde rayiç

Hem faaliyetlerde kullanılan ArazilArsa./Binalann Eldm ayında hem de Çekici / Konteyner
N agon/ Dorse/Forklift vb. taşıtların değerleme çalışm|sı Kasım ayı iübariyle başlatılmış olup
yılsonu finansallannda gerçeğe uygıın değerleri [espit edilmiş olacaktıı.Bu durumun

bilançolara olumlu etkisi olacaktır.Raporlar hen{lz son{ıçlanmamıştıı.

is

l0.1 .Finansal durum:

D

50

Maddi Duran Vırlıklırın Rıyiç Değerleri E{lüındı Bilgi : Konsolide bllınço
raporundı MDV'lır mıliyet değerlerl ile tık$ odtlrektedlr.Ekim 2020 itibariyle
faaliyetlerde kullanılan bina/arsa ve Kasım 2020 iü$riyle de tşıtlann değerleme çalışma§r
başlaülmıştır.Rayiç değerleri yılsonu finansallaruıa yıfısıyacaktır,

i
I0.FAALiYETLERE vE FİNAN§AL DtJRt MA pİşıdx nnĞnnıENDİRMELER

:



Not 3l.Arı.l9 , 31.Arı.l8

3|3,776.307 2|3.035.074 134.305.154 262.875.497

i

Nakit ve benzerleri: Grubun konsolide bankalar hes4bı yllar itibariyle stabil l00-140mio tl
seviyesindedir.İhtiyatlı likidite prensibi kapsamında bankalaıda değerlendirilen serbest
mevduatlardan oluşmaktadır.

3l.Arı.1 9 3l.Arı.lE 31.Arı.l7Not

97,277,40| l47,l52.444
Nakit ve
Nakit
Benzerleri

207.633,0ı t 13 t.453.544

Ticari Alıcak|ır : İlişkili taraf dışı alacaliat hizıııet |-,erilen dağnık müşterilenrlen oluşmakta
olup vadeler 30-90 giln aralığında değişmektedir. i

RErA.ş

;l

L

31ıAra.19 31.Ara.18 3l.Arı.l7

I

53.732.485 63.787.324 42.067.836
Ticari
Alacaklar

79.706.576

7.991.935

Jlişkili
Taraflardan
Ticari
Alacaklar

7i264.5|6

Jlişkili
Olmayan
Taraflardan
Ticari
Alacaklaı

\

1l 46.467.969

,
II
I
İ

ı,
ncA

D Blo
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10.1.1. İhrıççının izahnamede yer ılmısı gercken, f,nınsat tıblo dünemleri itibıriyle
finansal durumu, finınsıl durumundo yıldın yrlıİ meydiını gelen doğşiklikler ve bu
değişikliklerin nedenleri:

DÖNEN VARLIKLAR:

30.Hız20 31.Arı.l7
Dönen
Varhklar

30.Hız.20

7

l

I

30.Hız.20
Not

6.795.8lA6 12.98,1.893

55.795.389 35.271.99266.7l8.683



Diğer
Alacaklar

Sioklar:

5,7|2.207 35.3l6.465

-İlişkili
Taraflardan
Diğer
Alacaklar

ı.838.486 4.8ıt.l0t 33.278.03l 29.360.720

-İtişkili
Olmayan
Taraflardan
Diğer
Alacaklar

1.719.442 891.106 1.697.001

30.Hız.20 31.Arı.19

StokIaİ 14 5.150.784 |.985.976 |.626.652

31.Arı.19] 31.Arı.l8 31.Arı.l7

Duran
varlıklaı |.236.718.369 1.2|4.008.6|2 1.041.366.054

KISA VADELi yÜrÜıııÜı,ÜxıBnı Grubun lgsa vddeli borçlanmalan özellikte GYO
tarafindaki uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen ımlarından oluşmaktadır.Grup politika
gereği kısa vadeli değişken faizli borçlanmayı etİnemeldediİ.Borçlanmanın %90'hk
kısmı GYO firmasından gelmektedir ve konsolide %70'lik kısmı TL, %30'luk
kısmı YP kedilerden oluşmaktadır.YP krediler ı Makine Ekipman Leasingleri,Exim

kedileri ve bir kısım uzun vadeli yp yReesko Kredileri'nden oluşmaktadır.

52

F.

DURAN VARLIKLAR : Grubun maddi duran varh$an Taşıtlaı (Çekici / Forklift / Doıse /
Konteyner / Vagon vb.) Binalar ile Arazi ve Arsalarldan oluşmaktadır. Müasebe politikast
gereği ilgili varlıklar maliyevdefter değerleri ile biıançoda İzlenmekte olup 2020 yılı son
çeyreğinde politika değişikliğine gidilerek Reysaş T{şunacılık ve Lojistik A.ş. ve konsolide
firmalarda faaliyetlerde kullanılan ArazilBina ]ve Taşıtlann doğerleme çalışması
başlatılmıştır.Bu durum yılsonu finansallannda hem {ktiflerin toplamına İem de Özıaynak'a
olumlu yansıyacaktır.Sadece GYo tarafinda 2.5m|a TL MDV Değeri vatken bu futaı
müasebe politikası sebebiyle konsolide rapora aktarfamamakladır. Bu durum hem aktif hemde özkaynak tarafinda grubu konsotide {ihnçoOa olduğundan daha zayıf
göstermektedir.yapılacak değerleme çalışması ile bu Eurum kısmen ortadan kaldınlacaktır.

3.557,928 31.057,72l

6

ı

l2

l

2,038.434

Not 31.Arı.18 31.Aıı-17

4.782.452

30.Hız.20

l.|42.756.7|7



Not 3l.Atı.19 31.Arı.l7

K.ısa vadeli
yiikiiırnlülükler 553.581.8l7 667.4oı.o72 538,025.357 M|.659.935

i
UZUN VADELİ YÜKÜMr.ÜLÜKr.nn,-Grubun ı$un vadöli borçlanmalaıı özellikle GYO
tarafındaki Depo Yatırunlan amacıyla kullaıılan lkrudlloraen ve Leasing işlemlerinde
oluşmaktadır.Reysaş Lojistik özelinde araç alunı amacıyl{ uaın vadoli kıedi kullanılınaktıdr.Iftedi
para birimi konsantrasyonu Kısa vade ile aynıdır. 

İ

ÖZX.IYXaXI,AR: Geçmiş yıllardaki yatınmlaıın {o[ı ile bağlantılı olarak YP krediler ile
finanse edilmesi artan kurlar sebebiyle fiktif kambiy$ zararlanna sebep olmuşur.Ancak 2018
yılında Regülatörlerin aldığ kararlaı sebebiyle yerlt firmalar ile yapılan kira kontratlannın
TL'na dönmesi açık pozisyon oluşturmuş ve kamöiyo zstarlaıı ile oluşan bilanço zaran
neticesi sabit sennaye yapısında Özkaynak azalnışİır.Bu durum kaşısında şirketin gerçek
gücünü ortaya koyabilmek adına Reysaş Taşımacılı{ ve grup flrmalannda MDV değerleme
çalışmalarının başlatılması ve sermaye artınmı *lışması başlatılmıştır.Yıllar içerisinde
kredilerdeki TL kredi payının artış göstermesi ileİ kur baskısı e.a|tılmış ve öntimtizdeki
dönemde sağlanacak sermaye artışı ile oldukça güçlü lbiı özkaynak yapısı sağlanacakiır.

30.Hız.20 31.Arail9 3l.Ara.l8 31.Arıl7

Uzun Vadeli
yükiimlültikler 882.572.939 696.256.15s 780.791.593 692.380.826

30.IIaz.20 31.Aİa.l9

ı

31.Arı.18

özxayNaxren 14.339.920 63.378.856 58.244.92l 170.200.790

l0.2,

l0.2.ı.

Fıaliyet sonuçlırı:

İhrıççının izahnımede yer ılması gereten finınsıl tıblo dönemleri itibıriyle
Jisll[ TlçAEn A,ş,

ğ
r 1917.1

30.Hız.20 31.Arı.l8

}

j

31.A,rı.l7

53



Hasılıt: Grubun hasılatının büyük kısnı tojffi vo depoculuk faaliyetlerinden
gelmektedir.Bunun yanında konsolide hasıtatın iç€ıiğinde Taşıt Muayene,Yurt dışı Tren ve
Reymar Tütün faaliyetleri de mevcuttuı.Yıllaı $ibariyle aı,tan trendde olan hasılat
gözlenmekte olup bunun yanında%25-30 seviyelerinde kadılık korunmaktadu.lfurlıhk büy{lk
oranda GYO,yiçi/ydışı Lojistik ve Taşil Muayene İfaaliyetlerindcn sağlanmaka olup bu
sektörlerdeki karlı büyümeye ayrıca önem verilmekte{İr.

faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiı

Şirketin mali oranlan 30.06.2020, 3I.|2.20l9,31.12.2018 ve 3l.|2.20|7 ylı için aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

Esas Faaliyet KarılZırııı

Sürdürülen ['ııliyet ve Vergi Öncesl Kırı/Zırın

01.01.-
30.06.20l9

oı.oı.-
31.1r.20r9

01.01.-
3|.|2,2017

Hasılat 322.484.938 662.Lbü43

01.01.-
30.06.2020

01.0l.-
30.06.2019 3l

01.01.-
|2.2019

01.01.-
3r.ı2.20ıE

01.01._
3l,|2.2017

Satışların
Maliyeti (-)

-225.004.729 449.991j20 _388.859.046 -342.352.835

01.01._
30.06.2020

01.0l._
30.06.2019

01.0l.-
31,,l2.20|9

0t.01.-
31.L2.20L8

l03.3l7.387 95,889.724 203.162.694 l55.546.749 l|0.942.909

01.0ı.-
30.06.2019

01.0ı.-
51.12.2019

01.01.-
31.12.2018

siiırdürülen
Faaliyetler
Vergi Öncesi
K6ıılZarurı

9.306.841 -25.280.457

54

Maliyet:

0ı.01.-
30.06.2020

01.0ı._
31.12.2018

378.930.808 541.498.55E 449,649.155

-265.023.774

01.01.-
3|.l2.20l7

Esas Faaliyet
Karı l Zararı (-)

l

01.0l.-
30.06.2020

01.0ı._
3|,L2.20|7

48.232.027 -20.592.447 -106.755.423

TicARşİAş,



Dönem Karı/Zararı

10.2.2.Net sıtışlır veyı gelirlerde meydını
değişikliklerin nedenlerine illşkin ıçıklımıı

önemll dğşiklikler ile bu

l0.2.3.İhraççının, izahnımede yer ıIması gereke{ Iinınsıl tablo dönenleri itibıriyle
meydana gelen fııliyetlerini doğrudın veya dolaylı|olırak önomlt derocede etkilem§ veyı
etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finınsıt veyı p|rısıl politikılır hıkkında bilgiterı

l0.3.İhrıççının borçluluk durumu (§on durur ittbİrt ilo)

Şirketin son durum itibari ile boçluluk durumu aşağıddki gibidiı.

01.0l.-
30.1}6.2020

01.01._
30.06.2019

; 0ı.01.-
3lil2.20l9

01.0l._
31.12.2018

Dönem
I(:inlzaıarı 49.20l.M3 -23.329.646 4:512.362 -1l0.615.808 -29.858.836

Bll.nçoı(mn

l(AYtl^t[AR
xl§a v.dell Yİküm|ü|ükleİ
Fınan§al Borçlar
oiğel tinan5al Yüki]mlülükler
İca.i8o.çlal
Dlğe. gorçlar

Müşteli sözleşmelerinden ooğan Yük,
Finans sektö.ü Faaliyetlerinden gorçlar

Devlet Teşviİ ve Yardlmlan
ErteIenmiş 6ellrler
Dirnem karl Ver8i Yüıümlüıüğü
8orç Kar5llIklan

Diğel K§a Vadeli Yüküm|ülüıler
(Ala Toplam)

oİtaklara Dağıtllmak 0ıere ve sAErD!
uıuİ vad.Il YükOmlülükl.,
FinansalBordar
Diğer Finansal Yükaimlülükler
TicariBorçlar
Diğer Borçlar
Müşt€ri söıleşmelerinden Doöan Yük,
Finan5 sektörü FaaliYetlerinden Borçlar
Devlel Teşvik ve Yaİdlmları
E(eIenmiş Gelirler
{Jıun vadell karşllıklar

Çalışanlara saĞlanan Fayd. ilişkin Xarr,
Enele mIş Verti Yükümlülüğü

üDl6lo

q,r,

653. a2 ü1

j,599,38

21.366,88

0,@
4.3?4,q9

0,0

Iürrfizl

ş66"717,81 5l&0?5!36
441.612,15 42j,439,Sa

9|00 0,_@

@.214.49 48.290-13

Dağlşlİn Dıılrhi

ry
31.4

3,|%

-?9x

*l._
653.58r!P.
541.231B3,

0.00
s1,4pr85]
45.759,r7,

0,@
0,@_

0,m
rı.eıo,_ız'

2216

47.üa,77
0,00
0,m
0,00

ı1.748,02l
26r,

5ü.Tn 81

51.

u.E85,47

-1rl

7 ı1

1j7*)

4lr('|

15rt l

_. i, g5.a9İL. 735.

8$.m,54l 66,, 7oa ü *_!ğ!qe§j_-
_ 7EıDL5_q Wı -.

zlx
0,0 o,@l

_!,_d_
.8»lI 74}lLal,p

,q?1

54'{
§!x
?jy.

1ü
-rl,,x

o,ol

:§
,lx

Diğer n VadeIl Yükümlü|ükler

Mah.

A.Ş

şİi
-6:}9( i

0ı.01.-
31.12.2017

gelen

Satışlar 2020 Haziran dönemi 20l.9 Haziraı döneminP göre % 13,5 artış, 2019 yılında 2018
yılına göre Vo 20 aıtış,20l8 yılında 2017 yılına göre Vo 2l artış,2017 ylında ise 2016 yılına
göre o/o |7 artış göstermiştir. Bu artışlar normal i$ yapışın bir sonucudur, enflasyon ve
ekonomik aktivitenin artış hızından etkilenmektedir.

]

tcJisTll( İcARnA,ş.

_38İ

rL.!24,o2
ı}.&}4,18

0,00
4.115,54 3,

i

ı09/ti.l

0.b0|

0,m
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lr. İHRAÇÇININ FoN KAYNAKLARtr
l 1.1.İşletme sermıyesi beyını:

Finansal kalemler 2o2ol5M 9/6M aolgryE
L87, .7z
556 777.8t

Dönen varlıklar
klsa vadeli yükümlülükler

373,776.3l
653,58ı.82

213,035

667,408

234,305,15

538,025.36

Net İşletme Sermayesi -339,805.51 -454,373. -379,612.1o -303,720.20

Yıllar itibaıiyle grubun Net İşletme Sermaye§i yüksek Depo ile Taşıt Muayene İsta§yon
yatırımları/Lisans bedeli ödemesi sebebiyle negatif izlemektedir.Depo Yatınmlan 201 7

yılsonu-2Ol8 başında ve Taşıt Muayene lstasyon Bedeli ödemesi 2019 yılı
başında tamamen bitmiştir ve geri dönüşü başlamlştır.

Ancak özellikle 2018 yılı Ağustos ayında başlayan kur hareketleri sebebiyle Regüasyon
tarafından 32 Sayılı Ttirk Parasını Koruma Kanunu kapsamında çıkarhlaıı geçici Tebliğ ile
yerli müşterilerde YP Depo kiralannrn Ocak 2018 ayındaki kuılaı ile TL'na dönmesi gelir
tarafında negatif etki yaratmıştır.

Ayrıca FX-TL gelir ile dengeli olarak yatnmlıınn
biriminde (FX) yapılmştır.Yani yatınmlar yapıl
yaratılmamıştır.Tebliğ ile değişen gelir yapısından
pozisyon oluşturmuş ve hem gelir tarafında azalma
tarafında artış sağlamıştır.Değişen Tebliğ ve 20l8-

da ağırlıklı olarak aynı para

gelir/gider dengesinde açık pozisyon
kaynaklı gelir/gider dengesinde açık

de artan kurlar ile finansman gideri
döneminde kurların da olağanüstü

slıİeçteD geçerken ve bu yeni stİrece

in getireceği daha fazla lojistik ve

yükselmesi 20l8 yılından itibaren artıya geçmesi Net lşletme Sermayesi'ni olumsuz
etkilemiştir.

Grup olarak son yıllarda depo yatınmlannın sııuıh özellikle Lojistik tarafinda artan

iş hacmi ve yeni müşteri kazanımlan ,Taşıt Muayöne
net işletme sermayesi açığı azaltılmaktadıı.Aynca
yüksek açığa sebep olan Tebliğ kaynaklı oluşaıı

yaratılan pozitif Nakit ahşı ile
lS-2020 yılları arasında MS'de en

poziyonun Mevcut kedilerin bir
kısmırun zaman içerisinde TL'na dönülmesi ve gelir ile uyumlu TL
olarak yapılması ile tamamen kapahlması öniimüzdeki pozitif yansıyacaktr.

Bu kapsamda grup olarak hem faaliyet
yapılabilmesi hem de NİS'nin pozitif anlamda
gidilmesine karar verilmiştir.

sekiörlerde fırsat yatınmlannın
için Bedelli sennaye artınmına

l2.l.Üretim, satış, stoklır, mıtlyetter ve sıtış fyıthhndı göriton Enemü en son ğlimler
hakkında bilgi:

İçinden geçtiğimiz pandemi siireci e-ticaret'in lacağını
intemetgöstermiştir. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.

bazlı alışveriş sitesiyle direkt olarak çüştığı için
adapte olurken hiç zorlanmamıştır.Aynca bu

ilerleyen dönemde şirketimize ol anlamda yansıyacaktır.

Mah.
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l3.2.İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine e§ıs teşkil eden var§aytmlar:

İlave yapılacak depo yatırımları ve demiryolu taşımacılığırun artmasına paralel Vaftik'te artış
beklenmektedir.

ğüvence rıporu:

l2.2 .İhrıççının beklentilerini önemli ölçüde
talepler, tııhhütler veyı olaylır hık}ındı
sebebiyle özel|ikle büyiik şehirlerde ilave depo
sebebiyle sınır kapılannda yaşanan olumsuz
bir geçiş süreci yaşanmaktadır.Bu taleplere cevap
yatınm planlanmaktadıı.

ı3.KAR TAHMİxıBni VE BEKLENriLERİ
l3.1.İhraççının kar beklentileri tle içinde bulunü
ilişkin kar tahminleri:Yoktur.

eğllmlor, belirsizlik|er,
E-ticaıet alrşverişinin artnası

yacı bulunmaktadıı.Pandemi siireci
dolayı demiryolu taşunacılığına hızlı

adna 202| yılında bu sektörlere

lıin yı da takip eden hesıp dönemlerine

bllgilerle

lşbu izıhnıme

DÜZEY YÖNETİCİLER

l3.4. Kar tıhmini yeyı beklentilcrinln, chhrş f,nıngıl
karşılıştırılıbilecek şekilde hızırlındıSnı il§kln *çıklımıı
Yoktur. 

İ

l3.5. Da
tarihi itıb

Yoktur.

hı önce yapılmış kar tıhminleri ilo
ariyle hala doğru olup olmadığı bilgi:

ı4.İDARİ YAPI, YöNETİıvı oncıııını vB
l4.1 İhraççının genel orgınizısyon yıpı§r

üşr

ü..,

Jİf

)

3
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l3.3.Kar tıhmin ve beklenttlertno illşkiı baSnııı
Yoktur.
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REYr§
lorsT|x

REYIAŞ TAŞıT ;

MuAYlı{E RElırAR İÜtOıı DEMlRYo!U
,§

REYSAş
TURlıM

AHo lM
şlRIEf ^ı{oİ{lMşlRl(ğf ^ııo 

li, şİRtGı! ÜMıİrD şln§, Al{otülM şlıırr dMİrrD
slıxET

DuRMUŞ oÖVE L,47 2s7s00,00

EG€MEi,I DÖVEN 10,29 576.2m,00 i
RIFATVARDAR 14.55ı.517,52

DlĞER 94.782.g52,88

R[YsA§T§|MAcluK ı51.217.63o36 25.492.s00,00 5,70o.0(n,00

REYs§ GAYRlMENxUL 38.000.00o,0o

5ERMAYE İuTARI ı19.350.000,00 ı46.(xıo.001,o0 12.@lı.ü,0,oo 25.r5o.oqı,oo 5.7qı,üı0,oo 38.qxı.qıo,oo

l4.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hıklond| bilgi:
Yönetim kurulu üyelerimizin ortaklıklan aşağıdaki gbidir.

14.2.2 Yönetimde söz sıhibi olın per§onel hılikmiİl bİ|gi:

Önceki maddede belirtilmiştir. :

14.2,3 İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucu!ın hakkındı bitgi:

Yoktuı.

İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sıhibi olın personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kuruculğrın birbirlyle ıkrıbılık tlişkileri
hakkında bilgi: Egemen Döven, Yönetim Kurulu Başkatı Durmuş Döven'in oğluduı.

l4,3.İhraççının yönetim kurulu üyelerl t|e yönetfundo |üz ııhlbt olın personelln y6netim
ve uzmanlık deneyimleri hıkkındı bilgi:

Durmuş Döven
Reysış Yönetim Kurulu Bışkını

t980 yılında iş yaşamına atılan Durmuş Döven" önce Hacı|ttepe Üniversitesi İşletne Fakültesi
ardından da Anadolu Üniversitesi lş İdaresi Bölilınilnt bitlrmiştir. Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi iizerine de Yülİsek Lisans yapmışhr. l990 yılında
Reysaş Lojistik ve Taşımacılık firmasıru kuran Durmuşi Döveı,, lojistik sektöründen önce
inşaat, ithalat, üretim gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Su arada dikey entegıasyon ilkesine
bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirmiştir. 18 N|san 1961 yılında Ankara da doğan
Durmuş Döven evli ve 2 çocuk babasıdır. lngilizce bilen Qurmuş Döven, uçaklaıla çok ilgili,
piIotluğu ise bir tutkusu olarak tanımlamaktadır.

Dr. Hasın Rısih Boztepe
önetim Kurulu Başkın Yrd.

ri[ Tİ0ARETAş

'r2.-

Reysaş

Msh,

oRİAxlıR ımAş GVo

2ı.488.ı(M,28 2.5o,00 
'6.075.455,20

77.234.623,ü

ı1,4ı8.80o,oo ]
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4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1999 yıluıda Selçuk Üniversitesi Makine
Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda y&laşık 23 sene Mekanik ve İnşaat
Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flembnkçe bilmektedir. Reysaş Lojistik ve
Reysas GYO Yönetim Kurulu Üyesi olan Behzat Ka$an evli ve l çocuk babasıdır.

Ekrem Burcu '

Rey§aş Yönetim Kurulu Üyesi

l l Mayıs 1966 yılında doğan Hasan Rasü kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra
l988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine iği böıiimtınü bitirmiştir. l99l
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Master , 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi
ürün yönetimi bölümünde Doktorasını . İş yaşmına 1989 ylında Işıklar
Holding'te proje mühendisi olarak başlamıştır. B otomotiv fırmasında yönetici olarak
çalışan Boztepe, 200l yılından bu yana Rey
Yaıdımcısı olarak görev yapmaktadır.

Lojistik'te Yönetim Kurulu Başkan

Behzıt Kıplan
Reysış Yönetim Kurulu Üyesi

l0 Temmuz 1960 yılında doğan Ekem Burcu Üniversitesi İşletme böltimiinü
bitirmiştir. Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı b sra§ıyla uzman, şube müdür{l ve daire

ile Bayındırlık B akanlığındaıı emeklibaşkan vekilliği yapmıştır.2003 yılında kendi
olmuşfur. 2003 yılında Reysaş Lojistik grubunda başlayan Ekrem Burcu, Ankara
Bölge Müdürlüğü ve Pğe Koordinatörlüğü yapmıştıı
olan Burcu, 2 çocuk babasıdır.

Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Akgün
Reysış Bığ.Yönetim Kurulu Üyesi

20 Haziran 1984 yılında lstanbul'da doğan Akgün, 2003 yılında Connecticut
2007 yıluıda da Koç ÜniversitesiÜniversitesi'nde İşletme bölilmiinü bitirmiş

İşletme bölümünden mezun olmuşnır. 2008-2009 aıasında wMc outdooı Reklam
Ajansında Satış ve Marka temsilcisi olarak,2009-
Peırol A.Ş.'de Proje Analisti olarak çalışmış, 201 l yı

1l yıllan arasında da Shell&Turcas
itibaren de Eczacıbaşı Holding'te

Finans Uzmanı olarak çalışmaktadır. Cem Akgiin iyİ İngi[izce bilmektedir.

Şeref Cın Buladoğlu
Reysaş Bağ.Yönetim Kurulu Üyesi

17.04.1982 yılında İstan Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden
mezun olduktan sonra Üniversitesi İşletıne Faktlltesi
Ekonomi-İşletme böltimiinde tamaııılamrşt[. Sııasıyla Anel Grup Finans departmanında ve
İstanbul Turizm ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim böl tamamlayıp yine lstanbul
Turizm ve Mağazacılık A.Ş.'de iş yaşantısına . 2009 yılında Dorukefe Gıda Ticaıet
Ltd. Şti.'de yönetici olarak yeni göıevine . 2013 yılında kardeşiyle birlihe

Kimya Şirketleri btinyesinde halenkurdukları Hurma Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve
resta ant ve market işletmeciliği, temizlik tlrUnleri ve kimyasal madde tiretimiyle

yöneticiliğe devam etmektedir.

§Ti( TlcARErA,ş.

bul'da doğan Şeref Can Buladoğlu,
Lisans öğrenimini İstanbul Bilgi

r alanlannda hizmet

L

birl oto veren şıİ
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İngilizce ve Fransızca bilen Şeref Can Buladoğlu evli ve l çocuk babasıdır.

l4.4.Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz ı olın peirsonelin son durum dı dahil
llınnda bulundıığu veyı ortağıolmak üzere son beş yılda, yönetim ve dgnetim

otduğu bütün şirketlerin unvanlın, bu şlrkeilord §erüıyc pıyları ve bu yönetim ve
hılen devam edip etnedi$ne dıirdenetim kurullırındıki üyellğinin veyı o

bilgi:

YöNEtlM KuRU|-u

yönetim kurulu
Başkanl

OURMUŞ DÖVEN DuRMuş DÖVEN
DuRMUş
DöV€N

DunMUş
DöVEN

DuRMuŞ
DöVEN

H.RAsıH
BozTEPE

eoeı,reN odvıı
!

€GtMEN
DöVEı,ı

YArgN §UüAK

Yönetim Xurulu üYesi EKREM SURCU EKREM BURCU

Yönetim xurllu üyesi EREM ERSOY

şEREF cAİ{
BuLADoĞtU

şEREFcjN
ButADoĞru

l4.5.Son 5 yılda, ihraççının yönetim kuıulu üyeleri yönetimde yetkili olın personelden

alınan, ilgili kişiler hakkındı serm&ye piyasısı m 5411 sıyü Bankacrlık Kanunu
ve/veya Türk Ceza Kınununun 53 üncü mıd bellrtllen süreler geçmlş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl vcyo ı fazlo süreyle hıpis cezısına ya da

zimmet, irtikip, rüşvet, hırszlık, dolandrrıc dı, § güvoni kötiiye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat
kartlarının kötiiye
suçlarından dolayı
ile ilgili olarak tarı
bulunup bulunmad

Yoktur.

l4.6.Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kuruliı üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idıırelerinco veyı meslek kuruluşlırrnca

tmuş davılar/suç duyurulırı ve y4[tınmlır hıkkınd

TlRlİirt lü,lfl,|

a Mah.

oRTAK[AR REYSAŞ GYO
REY9Aş TAs(
tıulytııe j R€YMAi TüIüN DEMlRYoıu

TA§
nEYSAş
TuRlzM

ANoNİM şlR(Er Al.ıoııiM ŞlRK!T liMiİEDşlR(Er ANoNlM şıR(Eİ
tlMİTtD
şlRI(ET

DuRMuş DöVEN 21.48a,4o4,28 |,47 2.500,00 257.500,00

E6€MEN DöVEN 6.075.455,20 10,29

RlFATVARDAR 14.551.517,52

DlĞER 77.234.623,@ 94.782.352,8E

REYSAş
TAŞlMAclLl(

151.2ı7.63o36 11.418.800,m 25.492.500,00 5.7@.@0,m

REYsAş
GAYRIM€NKuL

sERMAYETuTAnl ı19.350.0oo,oo 246.(X)o.()lı1,00 12.oqı.oo0,00 : 5.70o,000,oo 38.dr0.lxD,(x)

ka uyad

2 8lok

b
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ve./veya kesinleşmiş hüküm

ntYsAş [oJisTlx

AaıoıüiM şlnkET

576.2@,00

I

38.o00.000,00

25.750.om,(xı

ouRMuş DövEı.a

EGEMEN oövEt{yönetim xurulu yard

BEHzAT (Ap|.ANYönetim Kurulu üyesi BEHZAT KAPLAN

cEM AKGOıü

Yön€tim Kurulu üY6ri

ıit§REfA.ş.



Egemen Döven'e 30/0912020 ıwih 2020161 sayıı,' sPK Bülteninde yayınlandığı üere;*3|/l2/20l9 tarihli mali tablolann kamuya duyıuulnİasına ilişkin işlem yapılamaz dönemde
içsel veya sürekli bilgi sahipleri ile ilgili kişttor}a işlertı gerçekle$iriimcsi" sebebiyle
SPKanunu VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebllği!ıin + UncU maddesinin üçtıncü fıkrasına
göre RysAs ve RyGyo pay piyasasında getçekleşfrdigi işlemler sebebi ile spk taıafindan
toplam 93.9l6-TL idari para cezası uygulanmasına kaİar verilıniştir.

,'

14.7.Son 5 yıtdı, ortakiğın mevcut yönetin kurul{ üyotori ite yönotimde söz sıhibi olın
personelin, yönetim ve dgnetlm kurulu üyeleri ile y|notimde söz sahibi olduğu şirketterin
iflıs, kayyuma devir ve tısfiyeleri hıkhndı ıyı.ıntİlı blg:

i
14.8.Son 5 yıldı, ortıklrğın mevcut yönetfuo kurulı| üyoteri ile yönetlınde söz sıhibl olın
personelin herhangi bir ortıklıktıki yönctlm lvo denetim kurulu üyoli$nc veyı
ihraççıdıki diğer yönetim görevlerine, mıhkomelcı voyı kımu otoritoloıi tırıiındın son
verilip verilmediğine dair ıyrıntılı bilgi: ,

Yoktur.

l
l4.9.Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sıhtbi |ononol ile ihrıgçı son 5 yıl içerislnde
kurulmuş isc kuruculınn ihrıççryı kışı görovleti ile şıhıl ç*ırlın,ırısındıki gkır
çatışmılınnı ilişkin bitgi: 

;

Yoktur.

t4.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetlmdo söz lıhİbi penonel ile ürıççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kuruculınn yönotlm kı|rulunda veyı üst yönotlmde göıcv
almalan için, ını hisscdırlır, müşteı"iier, tedıı|kçilor veyı bışkı klşllerle yıpün
anlaşmalar hakkında bilgi: .

Yokıur. ;

|4.g.2, İhrıççının çıkardığı ve yönetlın kurılu ü}eleri, yönetimde söz sıhibi personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucftınn sıhlp olduğu §€nnıye piyısısı
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre içiü bu kişilere getiritniş sınırİımılır
hakkrnda ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

Yoktuı.

I5.ÜCRET VE BENZERi MENT,AATLER 
]

l5.l.Son yılhk hesap dönemi itibıriyle ihrıççınıı yönetlm kurulu üyolori ile yönctimde
söz sıhibİ personellnin; ihrıççı ve bağtı oı,,tıltlılılıı,{ıı vordtklorl hçr türlü hlzmotler için
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şırta bığlılveyı ertolenmiş ödemeler dıhil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:

/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da;

Mrh. I

24/0

I
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Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 0l Mayıs 2020 tarihinden itibaren 30.04.202l tarihine
kadarki bir yıl sthe ile "Yönetim Kuniu Üyeliği HuZur Hakkı" olaıak ücret ödenmemesine,
bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyosine 0l Mayıs 2020 tarihinden itibaren
30.04.202l. tarihine kadarki 1 yıllık siire için aylık net 2.000-TL ücret ödenmesine oybirliği
ile karaı verilmiştir.

l 6.YÖNETiM KURULU IIYGULAMALARI
16.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetfndo
süresi ile bu görevde butunduğu dönene ilişkln bilgİhrı

l5.2.Son yıllık hesıp döneml itibı
söz sıhibi personeline emoklilik
ödeyebilmek içln ihrıççının veya
ettirdikleri toplım tutırlır:

riyle
ıylığı,
bığlı

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle üst diizey
tutan 155.146 TL olup, tamamı ücret ve huzur hakkı
2019:203.014 TL).

kurulu üyeleri ile yönetimde
voyı beızeri menfaıtİeri

ıyınnış olduğu veya tahıkkuk

fayda ve ücretlerin toplam
oluşmaktadır (30 Haziran

söz oıhibi olın personelin görev

Mah.

l6.2.Tamamlanan son finansal tablo dönoml itlÜprtyle lhrxççı ve bığlı ortıklıklın
tarafından, yönetim kurulu üyelerinc ve yönettınd{ söz sıhlbi pçnıonole, iş ilirklsi sonı
erdirildiğinde yıpılıcak ödemoloro/soğlınıcık fı5Öılıra illşktı sözloşmoler hıkkındı
bilgi veya bulunmadığına dıir ifıde:

Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket ile iş ilişkisinin sona ermesi halinde kendilerine sağlanacak
bir fayda ve ödenmesi gereken bir tuar bulunmamaktadır.

l6.3.İhraççının denetlmden sorumlu komitc üyoled Üo üğet komite üyelerlnin ıdı, soyıdı
ve bu komitelerin görev tanımlın:

sal Yönetim İlkeleri dogrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur;

ll1

!

Yönetlm Kurulu Başkanl 3 yıl

3 yıl 11yllHasan Rasih Boztepe Yönetim Kurulu Bşk.Yrd

Behzat Kaplan Yönetlm Kurulu Üyesl 3 yll 4 yll

3 yıl 8 yllEkrem Burcu Yönetlm Kuruıu Üyesl

c€m Akgün Yönetlm Kurulu Üyesl - Bağımsız 3y| 3 yıl

Şeref can BuIadoğlu Yönetim Kurulu Üyesl - 8ağımsız I 3 yll 2 yıl

Şirket, K

2D

Durmuş Döven ıl yll
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CemAkgün l ŞerefCan Buladoğlu

üy. Hakan Aluı , Ekem Burcu

Kurumsal Yönetim Komiteşi: yöoetlm ilkelerinin uygulanıp
prensipleıe tam olarak uymamauygulanmadığını, uygulanmıyor ise

dolayısıyla meydana gelen çıkaı çatışmalannr t edet ve yönetim kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalannr leri bölüıniiniin
çalışmalarını gözetir. Yö lik pozisyonlan
için uygun adaylann saptanması, değeıl
sistemin oluşturulması ve bu hususta

ve eğitilmesi konulannda şeffaf bir
stratejiler belirlenmesi konulanndapolitika

çahşmalar yapar. Yönetim Kurulu Üyelariıin ve i sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve u şirketin uzun vadeli hedeflerini
dikkate alarak belirler. kurumsal yönetim koınitesi
raporlama yapu. 2020 yılında Kurumsal Yönetim
Kurulu'na l adet rapor sunmuşlardır.

ayda bt toplanır ve Yönetim Kunılu'na
i 1 kere toplanmış ve Yönetim

Şirketin 20105/2019 tarih ve 531 sayılı YKK
İlişkilerl Yöneticisi olarak Sn.Hakaıı Alan işo
Yönetim Tebliği'nin l l. maddesi çerçevesinde,
yer alacaktır.

doğrultusunda Finans Direktörü ve Yatınmcı
başlaını§ olup, SPK II-17.1 sayh Kurumsal

Kururhsal Yönetim Komitesinde de üye olarak

Denetimden Sorumlu Komite: Şirketin m sistemi, finansal bilgilerinin kamuya
açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontıo şııun ve
etkinliğinin gözetimini yapaı. Bağımsız doqetim denetim
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalaı,ı sorumlu komitenin gözetiminde

bir toplanır ve Yönetim Kurulu'na
raporlama yapat. 2020 yıhnda Denetimden Komite 4 kere toplanmış ve Yönetim
Kurulu'na 4 adet rapor sunmuşlardır.

l6.4.İhraççının Kurulun kurumsıl yönetilı
değerlendirilmesi hıkkrnda açıklama:

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. Sermaye

ilkeleri karşısındıki durununun

Kurumsal Yönetim tebliğinin uygulanmasına
arasında bulunmaktadır. Reysaş Taşımacılık ve

Kurulu taıafından belirlenen,
andırrhada, 3. Grup şirketleı

Tic.A.Ş. Sermaye Piyasası Kwulu
an ya 'kurumsal yönetim İlkeleri'

çalı

Riskin Erken Saptanmısı Komitesi: Şirketin varlğuu, gelişmesini ve devamıru telılikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen riİklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çahşmalaı yapmakla şorumludurlar, Riskin Erken Saptanması
Komitesi 2 ayda bir toplanı ve Yönetim Kunılu'ni tapoılarna yapaı. 2020 yılnda Riskin
Erken Saptanması Komitesi 3 kere toplanmlş ie Yönetim Kurulu'na 3 adet rapor

Bu bağlam
üARETA,ş

uymak için dilzenli olaıak bu yöndeki
tarihinde yayınlanarak yilrilrlüğe giren

il

da 03.01.201

64

Başkın ŞerefCan Buladoğlu

Cem Akgiin

ve iç

başlıitılması ve bağımsız denetim

gerçekleştirilir. Denetimden Sorumlu Komite 3



kurumsal yönetim tebliği (il-17.1) uyannoa zorunlu:ilkelere uyum çahşmaları tamamlanmış
ve zorunlu olmayan diğer ilkerlere ise uyum için çalı$nalat halen devam etınaktedir.

.t6.5.Kurul düzenlemeleri uyırrnca kurulhı§ı zo{unıu olıın lhiıççının pıy sıhiplerl lle
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneti[ist hıkiııdı btlgl:
-Geçmiş yıllaıda yapılmış olan sermaye artınmı, his*e senedi değişim ve kar payı ödemeleri
ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, ]

-sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuatta moyğna gelen değşikliklerin takip edilmesi
ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. l

l7. PERSONEL HAKKINDAEİıGİıER i

l7.l.izahnamede yer alması gereken flnınsal tobıp dönenteri ttibıriyle personel sıysı,
belli başlı faaliyet alanIan ve coğrafi bölge itibırtylö dı$lımı lle bu sıyıdı göriilen önemli
değişiklikter hakliırnda ıçıklamı:

Finans Direktörü : Hakan Aları
Tel :.02l6 564 20 00
Faks :0216 5642099
E-mailı hakan.alan@reysas.com
Lisans : SPF Düzey 1 Lisansı

isTANBUL ,7!
EsKlşEi!ıR 46

18i

KARABÜK t71

KDz ERE Li 15
ZONGULDAK 15

8İ

siVRiHlsAR 7

i5
izMiT 1

y sahipliği ve pay opsiyonlanı

lc.{.ıETA.ş,
0eıilı
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l
ı
IM D

l7,2

236

KASTAMONU
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ANKARA
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l7.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının
opsiyonlar hakkrndı bilgiı
Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sıhibi olan personelln
oldukIarı opsiyonlar haklunda bilgi:

Yoktur.

l7,2.3. Personelin ihraççıya fon sığlımısını
haklrında bilgi:

Yoktur.

pıylınnı yöneük ııhip olduklın

ihraççının pıylannı yönelik sıhip

lnUmkün kı|ın her tlirlü ınlışma

böyle kişiler yoksı bulunmıdığını dılr lfıdeı

3)110/2020 tAihli ortaklık yapısı (www.kap.otg.t'de İ,er alan Merkezi Ikyıt Kuıuluş
verisidir

I8.ANAPAYSAHİPLERi ,

l8.l.İhrıççının bilgisi dıhilinde son genel kuru| toplıntısr ve §on durum itibıriyle
sermayedeki veya toplım oy hıkkr içindeki pıylıırl doğrudın veyı dolıylı olırık 7o5 ve
fazlası otan gerçek ve tltzıl k§iler ıyn olırık gös$rllınek kıydıylı ortıklrk yıpuı veya

24 l 06/2020 twihli ortaklık yapısı (www.kap,oıg.tr'de
verisidir)

jrer alan Merkezi kayıt kuruluşu

2

oy Hakk| oranl

(%l

!5crmoyedekl Pıyı

(%l

19,5023.395.000,00 19,50

PABRAl lNVESTMENT FUND 3,

LTD.

18,00 18,00DuRMUş DöVEN 21.4ı8.404,28

|2,|9RlFAT VARDAR ı4.551.517,52

5.096.075.455,20 5,09EGEMEN DÖVEN

45,ı2 4s,|2DlĞER 53.839.623,00

100,00ı(Xı,00

ortağln Adl soyadl/flcarğt
ünvanı

s..mıy.d.kı Pıyl

(nı

lSeımaygdekl Payı

l%l

18,00DURMUŞ DÖVEN 27.4l8,4o4,28 18,00

' I2,7g 12,L9RlFAT VARDAR 14.551.517,52

5,09EGEMEN DÖVEN 6.075.455,20

No

ortağtn Ad| sovad |/tlcaİat
0nvanı

s€rmayedekl Payl

(nı

L2,\9

ToPtAM 119.350.000,00

oY Hıkk orrnl

(rı

5,09

Mah,
66



ToPtAM 1ı9.350.000,00 ı00,00 100,00

DlĞER

l8.2.Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki
gerçek ve tüzel kişi ortıkların sahip olduklın
bulunmadığına dıir ifıde: Yokfur.

64,7l

oğrudin pıylın 7o5 vo fızlışı olan
rklr oy hıklınnı ilişkin bllgi veyı

d
fa

l8.3.Sermayeyi temsil eden paylar hakkrnda bilgiı

P.y
Gİubu

Nama/Hamlllne
Paylann

ı{omlnal

Dcğerl

Sermiyeye
onnl lmtlyaı Türü

lorsada
lşbm Görüp
6öİmedlğı

Nama 5,6
yönetlm kurulu

seçlmi

lşlem

Görmüyor

B Nama 1 1.670.900
yönetlm kurulu

5eçlmi

lşlem

Görmüyor

Hamİline 110.995.500
işlem

Görüyor

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Tilık Ticaıpt
kontroliinü kötüye kullarulmasını engelleyici
tabidir.

r8.5 ,İhrıççının yönetim hıkimiyetindö değtşik|iğe yot ıçıbitecek
anlışmılır/düzenIemeler hıkkrndı bilgl:

Yoktur.

19 LİŞxİı, TARAFLAR VE iı,işdıi TARArLARLA yApILAI\t işr,nııınn
iınn

Dr IicARrrA,ş.

18,4İhraççının bilgisi dahilinde doğrudın veyı| dolıyh olırık ihrıççınrn yönetim
hakimiyetine sıhip olanlırın ya dı ihraççıyı kontro| edonlorin ıdı, soyıdı, ticaret unvını,
yönetim hakimiyetinin kaynığı ve bu gücün kötüyet«ulinrlmısını ohgellemek için ılrnan
tedbirler:

Kanunıİ'nda yer alan baz h{lktimler yönetim
nitelikte olup, şirket yönetimi bu kanunlara

.

l

t8.6 .sermayedeki veye toplım oy hıkkı lçiıdekt |doğrudıh pıylın 7o5 vo fıztısı olın
gerçek ve tllzel kişi ortıklınn birbİri lle ıkrıbılık i|İşkİleri:

Egemen Döven, Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş D&en'in oğluduı.

lılt

Mah.

HA N

D
.i§

77.234.623,0l 64,77

Beher Payn
Nomlnal Değerl

(TLı

1 6.683.600

ı,4

c 1 9| Yok

I
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:

l9.l.İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyte ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkındı UMS 24 çerçeve§lnde üinüfilı eçıklama:

30.06.zo2o

ilişkili taraflardan alacaklar

ilişkİlİ taraflara borçlar

Toplam

ilişkili taraflardan yapılan alımlar

ilişkili taraflara yapılan satışlar

Toplam

l9.2.İtişkili taraflarla yapılın işlerin ihrıççının
payı hakkında bilgi:

§ETA.ş.

net sıtış hısılatı içindeki

YAl|Rl^4

Mah.

15.165.228,00

1834 86.086,00

19.720.858,0o

35847.468,00

11343.452,oo

24.504.006,00

İlişkili taraflaıa ilişkin açıklamalar Reysaş Taşımacılı} ve Lojistik Ticaret A.Ş. (''Şirket'') için
konsolide finansal tablo hazırlanması zorunluluğu nedeniyle Şirket'in bağlı ortaklıklannın
(birlikte "Grup" olarak anılacaktır) konsolide bakiyelerini ve işlemlerini göstermektediı.

Net satlş Hasllatl

Net Satış Hası|atı İçindeki Payı irrvı

Net sat|ş Hasllat| 76.592.263,oo

ilişkili Taraflara Yapllan satlşlar 4t.952,54

o,ooo547739

Net satlş Hasllatl t7.826.717,0o

flara Yapılan Satışlar
§

ilişkiliT

I l
|.l

ıD

ilişkili Ta rafla ra Yapılan Satışlar

45.933.931,00

Net Satış Hasılatı İçindeki Payı

I
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Net satlş Hasllatl

Net satlş Hasılatı lçindeki Payı t@% Turlım

Net satlş Hasllatl 125.336,960,00

ilişkili Taraflara yapIlan sat§lar 4.982.478,3o

4%

139.459.679,00

4.758.929,91

Net satış Hasılatı içindeki Payı tdjl§tlk

Net Satış Hasılatı lçİndekl Payı

20.DİĞER BİLGİLER
20.1 .Sermaye Haklunda Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesİ 119.350.000 (yüzondokulmilyonüçyüzellibin) TL olup, söz konusu

çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödeninlştlr. Bu sermaye miktarı her biri 1- TL (blr

Türk Lirası) itibari değerle 119.350,000 (yüzondokuzmilyonüçyüıellibin) adet paya bölünmüştür.

20.2.Kayıth Sermaye Tavını: 600.000.000 TL

20.3.Dönem başı ve dönem sonundıki fii|l dolaİımdıki pıy §ayı§ınrn mutıbıkıh ve
izahnamede yer alması gereken finınsıl tıblo, dönemleri itibıriyle sermüyeniı 7o
10'undan fazlası ayni olarık ödenmiş§e konu hakllrndı bilgi:

30.06.2020 31.ı2.İOı9 31.ı2.20ı8
Filll oolaşlmdaki
Paylar 75.667.554,53 76.ıı41.388,54 76.355.813,2l 76.455.813,25

Toplam sermaye 119.350.000 119.Ö5o.ooo 119.350.000 119.350.000

Filli Dolaşlmdakl Pay
oranl (%) 63,39 64,04 63,97 64,06

eyen kurucu ve intlfı J.ınotlerl vb. hisselerin sıyısı ve niteliğ

\İETA.ş
ıilı lil i{t

Mah.

20.4. ay i temsil etm

29

1.560,101,46

ilişkili Taraflara Yapllan satlşlar 1.560.101,46

Net Satış Hasılatı İçindeki Payı cYo

Net satlş Hasılatl

ilişkili Taraflara Yapılan Satışlar

3%

ı

ı,.,12.2ol7

0

]

69



20.S.Varantlı §ermıye piyısası arıçlırı, pıyF dönüştllrülebilir tahvit, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. §ermaye piyasası ırıçlarııın miktın ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarrna ilişkin bilgiı

Yoktur.

20.6.Grup şirketterinin opsiyona konu olan veya |roşullu yı dı koşul§uz bir ınlışma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış §ermıye plyasısı areçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili k§ileri de içeren bilgi:

Yoktur.

20.7.iiahnamede yer alması gereken finınsıl tabtfo dönemleri itibariyle yapıtan §ermaye

artırımları ve kıynakları ile sermaye ızalhmlani yırıhlaı/iptal edilen pay gruplın ve
pay sayısrnda değişikliğe yol açın diğer §lemlere İlişkin bitgi:

hakkında bilgi:

Yoktur.

Yoktur.

20,9. İhraççının mevcut durum itlbariyle pıylın!ın bor*ıda lşlem görmesi durumundı
hangi payiırın borsada İşlem gördüğüne vcya tiu hueusldrı tl§ldn bir bışvurusunun
bulunup bulunmadığını ilişkin bilgi: 

,

Şirketin paylan Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pa4ı'ıÖda işlem gömıektedir. İş bu izahııame
kapsamında ihraç edilecek paylar için de Borsa İstinuı e.ş. Ana pazar'ında işlem görmek

üzere ilave kotasyon başvurusu yapılacaktır.

20.8.İhraççının son on iki ay içinde halka arz, iahsisli veya nitelik|i yıtırımcıya sat§
suretiyle pay ihracrnrn bulunması halinde, bu işleıxlerin niteliğine, bu işlemlere konu oıan
payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıkiamaları

Yoktur.

20.10. İzahnamenin hazrrlandığı yıl ve bir öncokt yılda
açık bir ortaklık ise ihraççının paylın üzerinde
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu
hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye il§ıcın onedı uügİ|er:

Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul Çalışma §sas ve Usulleri Hakkında İç Yöneıge'ye

şirket intemet sitesi adresinde (Jnryw.reysas.com) büılunan Yatlnmcı ilişkileri Şirket Bilgileri

oğçr üraççı hallhazırda hılka
üçünçü kişiler tarıfındın

tektiflerin iiyıt ve sonuçları

adresinden ulaşılabilir.

tı4

böli.iüın'

lltApETA.ş.

2 D BlOk
7o



20.l2.Esas sözleşmenin ilgili mıddosiıin
ihraççının amaç ve faaliyetleriı

Her tü vasıtalarla kar4 deniz ve havada yük ve
vasıtalaıı kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla
vasıtalan acenteliği ve bayiliğ yapmalq nakil
vasıtalarının bakım ve onanmlannı, petol ve

s verilmesi suretiyle

lcu taşmacıİığı yapmak, satın aldığı
ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil

ticareti ile uğaşmak, karayolu
alınması saülması dağıtılması

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetl{rde bulunrnak. karayolu yurtiçi lojistik
işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir mallann yu{t içi ve yü4 dışı taşınııası uluslararası
nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ atım salımı, da$tımı, bayiliÜ, rckstil, olektonik, deri,
mobilya, kağıt ve bilumum ürilnler almak, satnft. Karayolu taşımacılığı ve kaıayolu
vasıtalarının bakım ve onanlruru yapmak. ',

stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonlatı , petöl vo akaryakfin ve tiim
ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile m ve komisyonculuk yapar, taahhüt

işleri ile uğaşır, ihalelere iŞirak eder. lŞigal ile ilgili ithalatı, dihili ticareıi ve

çalışmasını sağlamak amacı ilemümessilliğini yapfiğı makine, alet ve cihazlann
bakım hizmetleri göriir. Bu işler için gefekli tesislof , kiralar ve işletir. Yabancı seünaye
mevzuatı çerçevesinde yatınm mukavelelçıi . İthalat ve ihracat ve dihili ticaıeüni
yaptığı hammaddede yan mamul ve mamul orinin iç ve dış pazarlaıda düa iyi
pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar kurulmuş organizasyonlara katılır.

lr,uiıirak işlomeye yUkleniı, Geıçek veKonusu ile ilgili her ttlrlü iiretim ve danışma
tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kuıulmuş
Kanunu'nun 2lll maddesi hükmü saklıdır.

Konusuna giren işler için gerekli her tilrlü tesi

iştirak eder. Sermaye Piyasası

teçhizat vasltılan satın aİır, kiralar,
gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve bşkal kiıa|aı ve kiraya verir, şirket mallannın
teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile bu faaliyetleri için faydalı know-how

gibi haklan ihtiva eder, kullanır veizin ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, alameti
üçüncü şüıslara kısmen ya da tamamen kiıalar, , başkalanna ait olanlan devralır,
kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri; ddlıilt vP harici finaısman kurumlan ile yerli ve
yabancı işletmelerden temin eder ve bunlaı için gğekli her türlü tasanufta bulunur. Nakil
vasıtalarr acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi lşlcm ma}inelcri alıri satar, dağnmıo yapar.

1

şirket, yukanda sayılan iş ve hizrıetleri, alım ve saümın, dğtmın paketlenmosini yapmaya
yetkili kıluımıştır. i

Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, ilir, kiraya verebilir ve bunlan
tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş ıehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan
gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabillr, çdilnıiş olan ipotekleri kaldırabilir,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özçl haller Sermaye Piyasası Kurulu' nca
aranacak gerekli açıklamalann yapılması kaydıyla
gerek doğrudan gerekse üçiincü kişiler lohine rehin
tasamıfta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, {lst

bulunan varlıklaı üzerinde,
ipotek verebilir; üçtincü kişiler lehine

haricinde, gayrimenkuller
inşaat holıkı tesis edebilir, devir ve

Şirket lehine sözleşmeden doğan
haklan ile gayrimenkul vaadi sözleşmeleri ve Kanun

edebi
vefa

t

td
8lok
.is

7!

Şirketin amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşmenin "Sıtetin Amaç ve Konusu" bşlıklı 3.

Maddesinde diizenlenmiştir. Şiıkeün kunıluş amacı vğ çalışma konusu şunlodr;

üzerinde

A.ş.



hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, elrkl lerk,
taksim, takas, 

'c'ins 
tashitıi, iiaz, 6irleştirme (tevhit),.parselasyon, bğşlama işlemleti dahil

gereken ttim-işlemleri yapabilir, bu haklan tescil, dpür ve ferağ edebilir, hukukun_ cevaz

ierdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu haklan tesis edebilir, tesis edilmiş olan haklan

kaldırabilir.

Şirketin kendi adına ve üçiincü kişiler lehine garanti, kofalet, teminat vermesi veya ipotek

dahil rehin hakkı tesis etrnesi husuilannda sermaye piyasası kanunu mevzuatı çerçevesinde
bel irlenen esaslara uyulur.

Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşultacılığı, karayolu ile uluslararası_e.şya ve

iolcu iaşımacılıgl acenteliği ve karayolu ile uiuslararabı naktiye komisyonculuğu yapabiliı.

Aracılık faaliyeti ve portfty yöneticiliği niteliğinde olrnamak kayıt ve şartıyla her türlü hisse

senedi, ı,ahvi{ bono, vesaii sermay" piyas^, araçlarıiı İMKB, de veya İMKB dışında resmi

ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabiliı. ,

şirket aynca sermaye piyasası Mevzuatı çerçevesindb, sermaye piyasası kanunu'nun örtülü

t**ç 'ukt**ı 
ddzenlemelerine aykınlık teşkil etrneyecek şekilde, geıekli özel 

.durum
açıklarnalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç

u. kor,.,runu aksaimayacak §ekilde, her türlü tüzel veya hakiki ş6hsa bağış ve yardımda

bulunabiliı. Yapılacak bağışlaıın üst sınrn genel kıirulca belirlenir ve yapılan bağlş futan

dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için ilgili Bakanhğın ve Sermaye Piyasası

Kurulu' nun izinlerinin alınması gereklidir. i

20.12. Yönetim kuruluna ve komitelere lltşkln öndmll hükümlerin özetleri:

yönetim kurulu:
MADDE (7):

şirketin idaresi, üçılncü kişilere karşı temsil ve iizamı, Tihk Ticaıet kanunu hiikıimleri

çerçevesinde Genei Kuruı tarafından 3 (üç) yıl için {eçilen Tilrk Ticaret Kanunu ve Sermaye

iiy^*, Mevzuatr, nda belirtilen şartlan haiz ? (ydi) uyeden oluşan bir Yönetim Kııruluna

aittir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Tük Ticaret Kanunu, S
mevzuat ile öngörülen şartları taşımalan gerekir.

[rmaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer

Yönetim kurulu üyelerinin 3'ü A Grubu pay plerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar
adaylar arasından olmak iizerearasından, 2'si B grubu pay süiplerinin çoğunlukla

genel kunıl tarafindan seçilir. Yönetim kurulu 2' si ise Sermaye Piyasası Mevzuatı'

nın öngördüğü bağımsızl*la ilgili esaslara uyulması dıyla Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunld degildir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim ıKurulu üyesi olan tüzel kiŞi, kendi adına

tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. -

yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan

yardrmcısı seçer.

k ile icra kurulu başkanı/

. lirii l ,.t.ş,

Y l müdiirün görev alanları ayndır.
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Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başI$nı/genel müdtırtın ayru kişi olmasına
karar verilmesi durumunda söz konusu husus gerekSsiyle birlikte genel kurulü ortıklann
bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli aç*l{naya yei vçrilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayın bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin

çoğunluğu icrada göıevli olmayan üyelerden oluşuı.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri sayısıırın üçte birinden az
yapabilme niteüğine sahipolmamak itzere görevlerini hiçbir etki ılhnda

bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelcrinin görev sliresi
gösterilerek seçilmeleri milınkilnd{tr.

azarni 3 (üç) yıl olup tekrat aday

yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gcrekli ğönllen zamanlarda başkan veya başkan
la toplaıur.

Ancak Şirketin yönetim kurulunda son on yl içeriıinde alU yıldan fazla yönetim kuıulu
üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üyb olarak atanamaz.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklannrn sağhklı bir biçimde yerine getirilmesi için
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluştufulur.

Komitelerin sayısı, görev alanlan, çalışma esaslan;ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim

kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açülanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamr, diğer komitelerin ise başkaııları, bağımsız
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı / genel müdiir komitelerde görev alamaz,

yönetim kurulunun Müddetiı

MADDE (8) :

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
görev süresi ise azami 3 yıldır.

Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetlm kurulu üyesinin de Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer ırievzuatlaıda belirtilen kriterler dahilinde
yeniden seçilmesi mümkilndiir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 6oşalması halindeı, yönetim kurulu Ttırk Ticaıet kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda bellrtilen şartlau haiz bİr kimseyi geçici olarak bu yere

üye seçer ve ilk Genet Kurulun onayına srıııaı. BPylece seçilen üye eski üyenin silresini
tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafindan her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde A ve B gnıbu pay sahipleri 8.madde-a fikrası uyarınca
imtiyaz hakkına sahiptir.

n

,TtAişTA.ş.
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Yönetim Kurulu Toplıntılını
MADDE (9) :



t

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en
az 2 iş giinü önce yazılı olarak başvurup Kunrlunl t9p1611ıya çağılmasını talep edebilir.
Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplan$ya çağrmazsa üyeler de re'sen çağn
yetkisine sahip olurlaı.

,

Toplaııtılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy lİalıltı
toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir ü|enin
muvafakatlannı yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de }aıar

Yönetim Kurulunun toplantı gilndemi YOnetim iğırulu
Yönetim Kurulu karan ile gtlndemde değişiklik yapıl&ilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde
de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır ve
alır.

toplanhya katılanlann çoğunluğu ile

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bıtakılır. Bu toplantıda da eşit oy
alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak
gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlannda

şahsen kullanılır. Üyelerden biri
yaptığ öneriye, diğer üyelerin

alı,ıabilir.

başkanı tarafindan tespit edilh.

kulhnılır. Red oyu veren, karann altına rtd

yönetin kurıılu üyelerinin isimleri ve toplantıda
tamaırılpnan Yönetim Kurulu Kararlan Şirketin

alınacak sistem iizerinden hak

toplantınrn yapıldığı tarih, toplantıya katılan
alınan her karann metni yer alır. Bu şekilde
Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştınlır.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyannca kurulu toplantılan, elektronik
ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurul ler kurulu toplaııtısına katılma hakkına
süip olanlar bu toplantılara, Tiirk Ticaret ilgili maddesi uyannca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlednde Şiıket Genel Kurullan Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında hükilınleri uyüınca hak süiplerinin
bu toplantılara elektronik ortamda katılınalanna
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu

ve oy vcnnolerine imkan tanıyacak
için oluşturulmuş sistemlerden de

hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ş
kurulmuş olan sistem iizerinden veya dcstek

sözleşmesinin bu hükmü uy.ırınca

sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklannı T
kullarıabilmesi sağlanır.

hükiimlerinde belirtilen çerçevede

Yönetim kurulu toplantılan ta:mamen elektonik orİamaa yapılabiloceği gıbi, bazı üyeloin
fiziken mevcut bulundülan bir toplantıya bir kısıİı üyelerin elektronik ortaında katılması
yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulunun görev ve Yetkileri:

MADDE (1l):

timi ortaklarla üçtlncü kişilere kaısl tçrbili Yönetlm Kunılu'na aittir.

l.A(İl A.
A.

Mah.

D
ıl
l{i

Şirketin

h

c
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yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel kurul' un kararını
gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlanna ilişkin büt{ln işleri ve hukuki işlemlerin tiirnü için
karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etneye yetkilidir.

Şirketin SPK' nca belirlene ilişkili taıaf işlemleri ve:üçilncü kişileı lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlannda bağımsız üyelorin çoğunluğunun onayı
aranlr.

20.14.Her bir pay grubunun sıhip olıiuğu imtiyıflır, bığlam vo sınrrlamalır hıkkrndı
bilgi:
Şirketin çıkarılmış sermayesi 119.350.000 TL (yilz on dokuz milyon üç yila elli bin Ttirk
Lirası) olup, söz konusu çıkanlmış sermayesi muvizadan ari şekilde tamamen ödenmiŞtir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Ttirk Lirası) nominal değerde 6.683.600 adet

A Grubu (İmtiyazlı), 1.670.900 adet B Grubu drntiyazlı), !10.995.500 adet C Grubu
(İmtiyazsız) olmak üzere toplam l t9.350.000 (yiizion dokuz milyon üç yilz elli bin) adet

paydan oluşmaktadır.

Her biri l .-]'L nominal değerde olan A Grubu, Ü GruUu paylar nam4 C Grubu paylar

hamiline yazılıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat+ gereğince gerekli tün izinlerin alınması
ve gerekli ana sözleşme değişikliğnin yapılması ile A 6rubu pay süipleri, Şirkete
yapacakları talep sonucunda her zamaıı; A Grubu larını C Grubu paylara dönüştilrebilirler
ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacaklan talep her zaman, B Grubu paylan C

Grubu paylara dönüşttirebilirler. Sermaye

C Grubu hisse senetleri, mevzrüıt çerçevesinde serbe|Çe devredilebilir.

A ve B Grubu hissedarlar hisselerini oyn, gnfoun diğer hisse sahiplerine seıbestçe
devredebilir. Bu devirler hiçbir kayda bağlı olrnal$ızın Şirkctçe pay defterine kaydolunur.

Şirketteki hisselerini kendi bağlı kuruluşu olmayan.fe üçUnoü bir taıafa ('iDewalan') satsnak

veya devretmek isteyen A Grubu veya B Grubu bicsbdaı C'Devredsn"), _söz konusu hisselerle
ilgili olarak aynı hisse grubunda yer alan diğeı hissodarlaıa (ı'Diğer Hissedarlar") aşağdaki

şekilde ön alım hakkı verecektir.

seçiminde A ve B grubu paf süipleri imtiyaz hakkına sahiptir.Yönetl

iül

Kurul en
İ

Mah,
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Bağımsız üyelerin söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli
bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma dilzenlemPleri çerçevesinde kamuya duyunılur ve
işlem toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulıır.

Bu maddede belirtilen genel kurul toplantı[aıında, işlqmin taraflan ve bunlarla ilişkili kişilerin
oy kullanamayacağı bir oylamada karar alınarak diğör pay sahiplerinin oylamaya katılımları
sağlanır.

Bu toplantılarda oy hakkı bulunanlann adi çoğunluguiile karaı alınır.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmay$n yönetim kurul ve genel kurul kararlan
geçerli sayılmaz.

her pay sahibi, şirketteki pay
oranında arttınlan sermayeden pay alma hakkıha sal[ptlr.



20.16. Olağan ve oIağınüstü genel kuftl toplın
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgl:

J

dısının yepılmısını ilişkin u§uller ile

Esas §özleşmenin l2.mıddesi uyıüncı;

Genel Kurullar olağan veya olağaniist{i toplanır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Tiiik Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olaıak miimkiin olan Ön fazla sayıda pay süibine ulaşlayı
sağlayacak, elektronik haberleşme dihil, her t{irlü iletişim vasıtası ile genel kurul toPlantı

olağan Genel kurul, sirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır.

olağanüstü Genel Kurul toplantıları sirket isleriniri icab eüİıdiğİ hallerde ve zamanlarda

kanun ve bu ana sözlesmede yazılı hükiimlere göre toplanrr ve geıeken kararlan alır.

Sirketin hisselerinin en az %S'ini elinde bulunduraiı herhangi bh hissedann talebi üzerine

Olağanüstii Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

ııgiıi Bakanhk yönetmeliği uyannca Genel kurul tdplaııtıları, Şirket merkezinin bulunduğu

İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yap ır.

Genel kurul Toplantılan ve toplantı nisaplan Ttır[ Ticaret kanunu ve sermaye piyasası

Mevzuatı hükiimlerine tabidiı.

olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılannda hazıı bulunan hissedarların veya vekillerin
her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileriii diğer hissedarlar ve hariçten tayin
edeceklerivekilvasıtasıylatemsilettirebilirler.

20.1S.pay sahiplerinin hıklarının ve imtiyazlarınınideğiştirllmoslne ilişkin esaslar:

Yoktur.

Bu vekil, hissedar tarafindan verilmis bir vekal
Kurulunun vekaleten oy kullanmaya iliskin
vekaletııame ile oy kullanacaktır.

Sirkete hissedar olan vekiller kondi oylanndan
olduğu oyları da kullanm4ya yetkilidirler,

bışka tomsil ettikleri hişsedarlann süip

Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanrlııiasına iliskin di2enlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Baskanı baskanlık eder, baskanın bulrrnmaması
halinde bu görevi baskan vekili yapar.

Baskan vekili de yok ise Baskan Genel Kwulca seçilir. Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy
toplayıcı üye seçilir. Böylece baskanlık divanı, tesekkül eder.

Ge
ile

nel Kurul top
leri, hisseleri

lantılannda hazır bulunan hissedarlirın veya vekil ve miimessillerin isimleri
bir cetvel diDenlenerek, toplantıda hazırve oylarınrn miktannı gö

imza edilir.

.t

etnarıieye süip olacaİİır ve Sermaye Piyasası
düzehlemeleri çeıçevesinde hazırlanmıs bir

bul ar tar n
§tere4
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Genel Kurul toplantılarında ahnan karaılann goçedl obbilınesi için bunlaruı bir tutanağa

bağlanması, kararlara müalif kalanlann muhalefet sdbeplerini belirhneleri, başkanlık divaru
ve Bakanlık Temsilcisi tarafindan imza edilmesi gerekir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipPrinin, yönetim kuıulu üyelerinin, üst

düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derecey{ kadar kan ve sıhri yakrnlannrn, şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olpbilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve
rekabet edebilmesi için genel kurul taıafından öncedeİı onay veriklıeli ve söz konusu işlemler

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak surotiyle verilir.

Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil eden] hissedarlar veya temsilcilerinin talebi
halinde gizli oya başwrmak zorunludur. ,,

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulÜnan hak sahipleri bu toplantılara, Tiirk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyannca elğktonik oıtagıda da. katılabilir. Şirket,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacalİ Genel Kurullaıa İlişkin Yönetaelik
hükirmleri uyannca hak sahiplerinin genel kuıiıl toplantılarına elekilonik ortamda
katılmalarına, göri§ açıklamaların4 öneride bulunİnalanna ve oy kullanınalanna imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilQceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilit. Yapılacak'tlfun genel kurul toplaııtılannda esas

sözleşmenin bu htlkmü uyannca, kurulmuş olan §istem tlzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetrnelik hiikümlerinde belirtilen haklarını kullaııabilmesi sağlanrr

Gerek olağan ve gerekse olağanüstii Genel Kurul toİlanfilannda ilglti bıkınlık komiserinin
bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte im,İa etrnesi şarttır. Komiserin bulunmadığı
toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

i

20.17.İhraççının yönetim hikimiyetinin el değ§{trmosinde gecikneye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hıkkında }ilgi:
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanr.

TTK MADDE 493- (1) Şirket, esas sözleşınede öı{görülmüş önemli bir sebebi
ileri stirerek veya devredene, paylannı, başvurme anııidaki gçrçek değeriyle, kendi
veya diğer pay sahipleri ya da üçiincü kişiler hesaPına almayı önererek, onay
istemini reddedebilir.

(2) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas fözleşme hitktlrnleri, şfuketin
işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağmsızli$ yöntınden oh4yln reddini
haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur. .İ

(3) Bundan başka, devralan, paylan kendi adına |ve hesabına aldığru açıkça
beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını re{dedebilir,

(4) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşleı ar,asın&ı$i mal ğimi htlkiimleri veya
cebri icra gereği iktisap edilmişletse, şiıket, paylaıı eilinen kişiye, §adoce paylannr
gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay V,§rrneyi ıeddedçbilir.

(5) Devralan, paylannın gerçek değerinin belirleıİmesini, şirketin meıkezinin
butunduğu yerdeki asliye ticaıet mahkemesinden is|eyebiliı; bu helde mahkeme

şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esıis altı. Değğfleme giderlerini

i(TicAREİAş.
Ş
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(6) Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itiboren bir ay içinde bu fiyah
reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

(7) Esas sözleşme devredilebilirlik şartlannı ağırlaştıtamaz.

Esas Sözleşmenin 7 numaralı "Hisse Senetlerinin I|evri" maddesine göre C Grubu hisse
senetleri, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebillı.

7.1 A ve B Grubu hissedarlar hişsoledni
serbestçe devredebilir. Bu devirler hiçbir kayda
kaydolunur. Şirketteki hisselerini kendi bğı uşu olınayan ve üçtinctl bir tarafa

veya B Gnıbu hissedaı ("Devreden"),("Devralan") satmak veya dewetrnek isteyen A
söz konusu hisselerle ilgili olarak aynı hisse yer alan diğer hissedarlara
("Diğer Hissedarlar") aşağıdaki şekilde ön alım verecoktir.

a) Deweden, satılacak veya devrodilecek
sayısını, muhtemel Devralanın kimliğini, het

("Teklif Edilen Hisseler")
hisse fiyatını ve muhtemel dewin

diğer şaıtlarını belirten bir yazılı bildirtyi (' Bildirisi') taaiıhütlü mekfupla
Diğer Hissedarlar' a gönderecektir. Mütemol Devir iyi niyet ilkelerine dayanması
gerekir. Devreden, talep ilzerine, Dewalan' ın Tekl Hisseler'i satın almak için teklif

herhangi biı Hissedaı'ın makulettiği veya kabul ettiği şartlaıı ve Dewalan' la ilgili
olarak talep ettiği ilave bilgileri içeren
verecektir.

bir kopyasını Diğer Hissedarlar'a

e) Diğer Hissedarlar' dan birinin veya dalra Teklif Edilen Hisseleri satın almak
istediklerini 7. l (b) no' lu maddede beliüilen on beş ( ) gtlnlük süıe içinde yazılı olarak teyit
etmemeleri halinde ya da Teklif Edilçn Hisşelerin t]amamının satın alma işlemini 7.1(d)

maddesinde belirtildiği gibi altmış (60) günlllk
Devreden Teklif Edilen Hisselerin tamamını (daha
tarihini izleyen ytlz yırmi (l20) gün içintle 7.5 no

şartıyla Devir Bildirisi'nde belirtilen fiyattan
Bildirisi'nde yer alan şartlardan daha elverlşli
veya devredebilir.

düşük olmayan bir fiyatla ve Deviı
diğer şartlarla Devralan' a satabiliı

7.2 Diğer Hissedarlar' a yapılan teklifın hilkllm
yapılması halinde Diğer Hissedarlar' a yeni bir ih

şartlannda herhangi bir değişiklik
gönderilmesi ve yukandaki

8ruptaıı diğer hisse sahiplerine
olnıaksızın Şiıketç.e pay defterine

b) Devir Bildirisi'nin alınmasını izleyen on beşİ (l5) giln içinde, Diğer Hissedarlar
Teklif Edilen Hisseler' i Devir Bildirisi'nde bo[rdleı flyat ve şartlailo sahn almak
isteyip istemediklerini yazılı olarak Devreden' e bildileceklerdir.

c) Teklif edilen Hisseleri' in Diğer Hissedtlaı arafinİsn 7.1(b) no'lu maddeye uygun olarak
satln alınmak istenmesi durumunda. Devreden bu $isseteri Dlğer Hissedaılara satacaki[.
Teklif Edilen Hisseleri birden fazla hissedann §atın dmak istEmosi durumunda Teklif Edilen
Hisseler Diğer Hissedarlar ın Devir Bildirisi'nin tırihl itibariyle Şlrkef teki hisseled ora nda
bu hissedarlara tahsis edilecektir 

j

d) Teklif Edilen Hisseleri satın alan Diğer Hissedaı|aı Teklif Edilen Hisselerin tamamının
satın alma işlemini Devir Bildirisi'nin alınmasınr izle|en altmış (60) gün içinde tamamlamak
zorundadır. Bu stlre, resmi onayların alınması içi{ gerokli §tlre kadar Yönetİm Kuru|u

7.1(a) no'lu maddeye uygun olarak yeni bir teklifin
7.1(e) no'lu maddede belirtilen ytlz yirmi (l

tr.

lması gerekir. Bu hilkilm, yukandaki
günlük slire aşıldığı takdirde de

uygul

7a

TicAnnAş.



7.3 7.1 ve 7.2 no' l,ı madde, hisselerin A Oıutu B Grubu bir hissedar tarafından
birine dewedilmesi halindeo hissedarın bağı kuruluşlanndan

uygulanmayacaktır. Şu şartlarda ki: Dewalan'ın sonraki blr tarihte o hissedarın bağı
kuruluşu olmaktan çıkması halinde, deweden bağlı kuruluş halinin sona ermesinden

önce devredilen hisselerin söz konusu bğı kunıluş o hissedara veya o hissedann

başka bir bağlı kuruluşuna devredilmesini sağlayacakbr.

7.4 Yukarıda 7 .| , 7 .2 ve 7.3 ,de belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim
Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydetmekten irntina edebilir.

7.5 " Bağlı Kuruluş " ifadesi, A Grubu veya B
ilgili olarak o hissedan kontrol eden vaya o
o hissedarla birlikte kontrole tabi olan diğer
veya hissedarlardan birinin diğer mevout biı
çalışanı olması halinde bu diğer hissedar veya
"Kontrol" aşağıdaki durumlaıdan birinin vaki olması

20.18.Pıyların devrine il§kin esıslırı

Esas sözleşmede nama yazılı paylaruı dewi 20.17
paylar, Türk Ticaret Kanunu, Scrmaye Piyasası
sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya

2\.ÖNEMLİ SÖZLEşMELER
Yoktur.

FİNANSAL DURUMU VE

hissesi olan herhangi bir hissedarla
tarafından kontrol edilen ya da
bir kişi, firma veya tttzel kişilik

veya onun bğı kuruluşunun
bağlı kuruluşu anlamına gelir.
vat kabul edilecektir.

SoNUçLABJ HAKKIıiDA

hi

a) Bir veya birlikıe hareket eden daha fazla arafin doğo«ıan veya kontrolü altında diğer

Üşiler veya şirketler aracılığıyla dolaylı yoldan bit (ğer taııüı o tarafın oenel Kurulunda

tuııanıan oyiann 1.tlzde ellisinden (o/o50) fazla§ını ku|lanna hğlüna saİıip hisselerine süip
olması veya 

:

b) Şirket olmayan bir tarafln faaliyetlerini mutat olar|k birlikte hareket eden bir veya daha

fazia kişinin letkilenen tarafın Yönetim Kurulu teya üst yönetiminin üyeleri hariç)

talimatlarına uygun olaıak yönetilmesi veya 
.

c) Esas faaliyet alanı portföy yatınmuu ve yöİıotimi ("Yatınm Fonlan") olan iki
taraf arasında bir devir söz konusu olduğunda her ilÖ taıafin çoğunluğunun aynı kişi veya

kuruluşa ya da onun bağlı kuruluşlanndan heıhangi ibirinıi ait olması veya aynı kişi veya

kuruluş ya da onun bağlı kuruluşlanndan herhangi biriitamfrndan yönetilmesi

7.6 A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında, üçttncü kişiloe dewiıde B Grubu

hisse süiplerinin veya temsilcilerinin salt ço$ıfluğııııu voya B Grııbu hissedarlan

temsilen Yonetim Kurulu'na seçilen Yönetim İ(urulu uyeleıinin Yönetim Kurulu
toplantısında hazır bulunmalan ve ilgili karaı lehinde ğy kullenıhalan gerekir.

nugıarada belirttlniş olup, hamiline yazılı
Ka|ıunu ve ilgili mevzuat ile öngöriilen
übi tutulmaz.

2o.l9.Sermayenin ırtırılmısına ve ızıltılmıaroui ııışkin eııı sözleşmede öngörülen
koşulların y"."oro gerektlrdiğinden dıhı ı$r ollıısı hılinde söz konuiu hükümler
hakkında bilgi: Yoktur.
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BİLGİLER

raporlırı:

3lll2/20|7 ve 31ll2l2118 yılı Bağm§ız Denetim Kunılqşu:

dönemlorinde bı$mıu denetimi
donetim görüşü ve denetim

olmısı hılinde nedenleri hıkkrndı

7 ve 31 fud* 2016
Finansal tablolanna

22,1.İhraççının Kurulun muhısebe/iinıEsıl rıporl{nı standırtlın uyırıncı hızırlının
ve izahnımede yer alması gereken İinınııl tıblolırl ile bunlırı ilişkin bığımsz denetim

Şirketin Bağımsız denetimden geçmiş 30 F{aziıuı 2020, pl Aİalık 2019, 3l Aİalü 2018, 31 Aİalık

iOı7 u.3l Aralık 2016 döne;l;rine ilişkin Finan§ali tabloları ve bunlara ilişkin Bağımsız

Denetim raporları, www.kap.ore.tr intemet adre§ln{e sırasıyla. 2910712020, 2610212020,

04l03l201g, 12103/2018 ve l3l13l20il7 tarihlerinde KAP'da ilan edilmiştir,

22.2.İzahnımede yer almısı gereken f,nınsıt tıbfu
gerçekleştiren kuruluşlınn unvınlın, bığınıf
kuruluşunun/sorumlu ortık baş denetçiıln değişnt
bilgi:

3|l12120|6 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu

nlIk AŞ.Kavram lmr|ı Don€tlm va Dı ı
ö.t.lkYllmazsorumlu ort.k Ba, Dene!ç|

Adİe5l

Telefon

Faı
lntcrn.t Adrgtl

Ps Plaıa 8ayı4caddesl GOlbahar sokak No:17 D:u1-115

bal, lstanbul serbest Muhasebecl Mall

(ad stanbul

275 55 52

2L6 380 65 61

MO§avirl€r odasI
Üyesl olunan Proleıyonel Matl€k

Kuruluşları

glltlll |m3lı oenatlm
Rafet Kplkan }Hllml Klrday (2018{20ı7)sorumlu ortaİ Ba, D!ıglçl

Kozyat8ğl Mah. D€ğlrmen sok. c€malbey lş Mrk.No:u K;3 D:11-

(adl /lstanbul

6 384 53 93 -97

14
Ad,e§l

Telefon
216 384 53 90Faİ

lnt3İnat Adresi
lonal Ltd, lstanbul serbest MUhaseb€cl MaliAGN lnte

Müşavlİler oda5lKurulurlan

1,1o:1 2D8lo 80
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vlıyon Grup l8ğım!lı Den.tım A.Ş.

so.umlu ortak 8aş Den€tçl Mehmet Aklf Ak

K|s|kll Mah, Bosna Bulvan No:31Viıyon Plaza

Üsküdar/lstanbul

T.lcfon (215)481 23 23

Faı |2|6| 344 52 54

|ntarnot Adresl ihtto://www,vlzvonırubu.com

0ycal olunan Prof!§Yonel Merlek
lfuİulurlın

mgiwö rldwide, lstanbul serb€st Muhasebecl Mali
Müşavlrleİ odasl

22.3.Son finansal tablo tarihinden §onrı meydanÖ gelen, ihrıççrnın ve/veyı grubun
finansal durumu veya ticıri konumu üzerinde eü<lli olıbilecek önenli değtşiklikler
(üretim, satış, stoklar, sipırişler, mıliyet ye §ıtış flyıtları hıkkındıki geüşmeleri de
içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmıdığı hıkkrndı ifıde: Son finansal tablo
tarihinden sonra meydarıa gelen herhangi bir husus bulüunamaktadır.

22.5.Proforma finansal bilgilere ilişkin bığ-ımsu güvdnce rıporu:
Yoktur.

ortaklığın sermaye yapısı ve yahnm harcamalannr olumsuz yönde

22.6.İhrıççının esıs sözleşmesi ile kımuyı ıçıklıdıS dlğer bllgi ye belg€lerde yer ılın
kır payı dağıtım esıslan ilc izıhnımede yer ılııı§| gorakon iİnınsıl tıblo dönemleri
itibıriyle kar dıStımı konusundı ılmış olduğu kırıd!ırı il§klı bilgiı

Şirketin kır dığıtım politikısı; Ttlrk Ticaret Kanı;n4 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat uyannc4 Esas Sözleşme'mizin kar dağıtımınd ilişkin "Kann Teşiti ve Da$tımı"
konulu l6.maddesi çerçevesinde kaı dağtım kaıaılannı |eliıleyen "Kar Dağüm Politikamu'
aşağıdaki şekilde belirlenmi$ir; 

,

Şirketimizin mali yapısı, karlılık durumu ve genel |ekonomik konjonktllr göz önllnde
bulundurulaıak, Sermaye Piyasası Mevaıatı'na göre htsap edtlıniş dağıtlabiliı net dönem
kannın YolO'unun nakit kar payı ve/veya bedelsizl hisse sonedi şeklinde dağtılna§ı

Rllil

Mah
2D

hedefl elie ol

r-iş

20l't yılıve 2018 yılınrn bağımsız denetim kunıluşrİnllgill Bağımsız Denotim A.Ş., 2019
yılında Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağmsız {donetiın faaliyetinde bulunma yetkisi
SPK tarafındaıı iptal edilmişir. Olağanttsttl Genel |Kurul ile 2019 yılına iüşkin hesap
dönemini kapsamak ttzere finansal raporlann dçne{enmesi için Viryon Grup Bağımsız
Denetim A.Ş sçilmiştt. 2020 yılırun bağımsız dendtlın kunıluşu Vizyon Grup Bağmsız
Denetim A.Ş.'dir. Sorumlu denetçi Mehmet Akif Ak'dır.

31112120|9 yılı ve 30106/2020 hesap dönemi Bağmsı4 Denetim Kuruluşu

Adrc5l

22.4.Proformı finınsıl bilgiler:

Yoktut.

]
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etkilemeyecek şekilde nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması Genel
KuruI onayına sunulur.

Kar payı dağıtm tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifl doğrultusunda ve Sermaye Pİyasası
Kurulu mevzuatına aykın olmamak ve en geç dağtım Üarau vefilen Genel Kurul toplantısının
yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kıfCıyla üdenir, Genel Kurul veya yetki
verilmesi halinde Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası lİüküıtılerine uygrın olarak kaı payının
taksitli dağıtımına karar verebilir. llgili mevzuat hilk|mleıi ,çerçevosiıde Kar Payı Avansı

Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri uyannca tar pıİyın<ta imtiyaz bulunmamaktadır. Pay
sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibaıijle İnevcut paylann t{lmilne, bunlann
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın paylan odnında eşit olarak dağıtılır.

REYSAŞ TAŞ.VE LoJ. Tİc. A.ş. 20ı6 Yııl rer 
'iğilm 

Tıbıosu GL)

lı9.350.000,00-t. Ödenmlş/Çıkınımış scrmıyğ

5.433.EE6,6l-2. Genel Kınuni Yedek Akçe (Yısıl Kıyıtlırı GEre)

Yot(
Esss sözleşme uyarlnca kar dığıtımd8 İmtlysz vır ise sğz konüsu lmtlyızı

ilişkin bilgi

Yasal KııJıtlan (YK) GöreSPK'ya Göre

(54.45İ.8l3,00)

(3.2l4.469,82Jvergııer(-) (3.379il74,00)

l3.192.302,86

5.

Nct Dönem Kırı ( = )

(57,891.987,00)

6. 0

(659.6l5, ı4)Geneı Ksnuni Ycdek AkçG ( - ) (659.6l5,l4)

|2,532,581,7l

NET DAĞITILABİLiR DöNaM
xAıı (=)

\
Yll içinde yapılan bağışlar ( + ) 64.211.,00

{ IıtAnnA,ş
tit

M8h,

(

No:ı 8

82

İ,

l6.406,772,68

3.

Dönem K§rı

4.

Kontrol Cücü Olmsyan Poy|ar ( -

)

0

Geçmiş Yıllar Zırırlırı ( _ )

1

8.

(58.49ıı602,14)

9.



Bığ§ıır cklcnmiş not dığıtılıbıltİ

dönGm kİrı (58.42?.33 ı,ı 4)

lı. ortaklara Birinci Kar Payl

- Nakit 0

- Bedelsiz

- Toplam

yazlı Hisse Senedi Süipleriıe

Dağıtılan Kar Payı
0

Dağltllan Diğer Kar Payı

- Yönetim Kurulu Üyelerine

- Çalışanlara

- Pay sahibi dışındaki kişilere 0

ı4. ntifa senedi Sahiplerine Dağıtılan

Kar Payı 0
I

l5. ortaktara Kaİ Payı

ı6. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
t

0|7. soü yedeklori

l8. l yedekler 0

0

l0.140.106,42

oLA AN YEDEK

20. Dığıtılmı3l

Kıynıklır
ngörülen Diğer 0 0

20l6 YILINA Air KAR PAYI ORANLARI TABLoSU

(ThAREf[ş

PLAM 1TLNoM AL

ü7Gİ

ilttl(|]t

DEĞERLı

t0.

12.

l3.

l9.

DAĞıTlLAN

B. -a

83



TOPLAM DAĞITILAN İiAR rAn rıyı ı ıtr pıyl tsınrr
Bnıx xin

nıĞıruıiıh
PAYI

DÖNEM KARI
GRUBU

TUTARI (TL)oRAM(%)
NAKİr
(TL)

A

B

NET

r Dağltım Tıblosu CrL)c. A,ş,2017REYSAş TAŞ.yE LoJ. ılı

t. Ödenmiy'Çıkırılmış §ermıyc

5.433.886,6ı-2. Genel Kınuni Yedek Akçe (Yısıl Kıyıtlırı Qöre)
I

YoK
Esas sözleşme uyırınca kar dığıtımds t,nt|yız r8r lse s6z İonİİsu lmtlyızı

ilişkın bilgi

Yasal Kayıtlara (YK) Gör€SPK'ya Göre

2| .0|8 .228,29(25 .280 ,457)Dönem Klrı

l^,i ıitl,J

84

PAYI

Mah.

Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2016 yılı mali tablolannda oluşan dönem
karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağ-ıtılması ko$usunda Yönetim Kurulu'nun önerisi
görüşüldü. 20l6 yılı VUK karının |6,406.7'12,68 TL, SPK mevzuatına göre kanrun
-54.452.8l3,00 TL (Zaru) olması sebebiyle ortaklara kbr dağtılmaması konusu, oy birliği ile
kabul edildi.

BEDELsİz

CrL)

l

c

119.350.000,00-

3.

İ.

ThAR§rA,ş.

2D



(3.449.855,96)(4.{78.379)4

Kontrol GOcü Olmayan Pıylar ( -

)

(i5. ı96.625,00)

00

878.4l8,6207 Genel Kınunl Yedok Akçc ( - )

l6.689.953,7l0

8 xnr DAĞrrıı-ısll,h DÖNEM

KARI(=)

274.400,009 Yıl içinde yapılan bağışlaİ ( + )

0

Bsğışlır eklennlş net dıüıtıııbıIır
d6n€m kırı

Ortaklara Birinci Kar Payı

0_ Nakit

- Bedolsiz

ı l.

- Toplam

0

imtiyaz|ı Hisse Senedi Sahiplerine

Dağıttlan Kar Payı

l2.

0

t3. Dağıtılan Diğer Kar Payl

- Yönetim Kurulu Üyelerine

- Çalışanlara

- Pay sahibi dışındaki kişilere

0

lntifa Senedi Sahiplerine Dağütıtan

Kar Payı

0l5. Onaklara ikinci Kar Payı

0

\
Genel Kanuni Yedek Akçe

,

Vergller ( - )

17.568.372,33Nel Dönem Ktrı ( = )

5.

6.

Geçmiş YıIlır ZırırIırı ( - )

ı0.

ı4.

85



l7. statu y€dekleri

l8. özel yedekler

0oiıĞıxü§rü vnopxl9.

0020. Öngörülen DiğcrDağlttlma§l

Kaynaklar

ı TL NoMiNAL
DEĞERLi

PAYA İSABET
EDEN KAR

KAR PAYİ / NET

DÖNEM KARÜ

PAYı

NAKİT
CrL)

GRUBU

A

B

c

2017 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI

TjK TlcAnçT Aş,
Mah.

|j
t

2D

rş.
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0

0

0

ı

PAYı

TOPLAM DAĞITILAN IdAR

NET



2017 Yılı Genel Kurul Karırı: ı

§i*.tı, vÜK,a gore ve SpK,ya göre hazırlanan 201i7 ıılı mali tablolannda oluşan dönem

kaıının SPK meizuatı dogultusĞda dağıtılması kohus,ında Yönetim Kurulu'nun önerisi

görüşüldü. 2017 yılıVUK İarırun 16,689,953,7l,TL, SK mevzuatııa görc karınn 
.

]ıs.İso.ozs,oo_İrzwar) olması sebebiyle ortaklara l{ar aa$tılmaınası konusu, oy birliği ile

kabul edildi. l

REYSAşTAş.VE toJ. Tİc. A.Ş.2018 Yıl Kef Dağıtım Tablosu (Tt)

t19.350.oo0,0o-ı. Ödenmlş/Çıkanlmlş sermaYe

5.433.88661-2. Genel Kanunl Yedek Akç€ (Yasal KaY|tlara Görel

Yo(.
€sas sözleşme uyarınca kar dağıtımda lmtly8ı var konu lmt|yaıa lllşklh

bilgl

Yasal (aytlara (YKı Göreya GöresP

(15.046.ı60,99}(106. 55.423,0o)Dönem xerı

0.385,00}(3.4. Veıtller ( - l

(ı5.(x6.160,99}(110.515.808,00}ıtet oünem xan ( 3 ı

5

0

Geçmlş Ylllaf zıırİlan ( - ı

0G€n.l l(anunl Y3dık AkçĞ ( - l7

(15.046.160,99}0({
ı,ıtıoıĞrıuı ün oöıeıı xAnı8

9 Yll içinde yaplıan bağışlar ( + l

10
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lz. imtiyazlı Hisse senedi sahiplerhe

Dağltılan Kar Payl
0

Dağltülan Diğer Kar Payl

- Yönetlm Kurulu Üyelerlne
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- Pay sahlbi dlşındaki kiş|lere 0
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2018 Yılı Genel Kurul Kırın:
§İ.ı..ti" VüK,a go.e ve SpK,ya göre hazırlanan 20jl8 yılı mali tablolannda oluşan dönsm

karının SPK ."ir*t, aogruıtusĞaa dağıulınası kpnusunda Yönetim Kurulu,nıın önerisi

görüşüldü.20l8 yılı VUK[annın _l5.046.160,99_TL| spK.mevzuaanagörekannın _ . _.

]ı ıo.oı s.aoa,oo İr?a;ar) olması sebebiyle ortakhr{ kar dagıtılmaması konusu, oy biıliği ile

kabul edildi. İ

TlcAPfTAş.
n Otıhlı
nbtl

A,ş

Mah,

119,350.000,00l. Ödenmiş/Çıkarılmış Serınıye
6.3t2.3o3,2z2. Genel Kınuni Yedek Akge (Y ısıl Kıyıtlırı Göre)

E§es sözleşmc uyırıncı klr dığıtımındı imtiyız vır lse sdz bııışkln

sPrya Gör.

18.868.486,209.306.841

3.642.7L9,64Vergller ( - )

Is,22s.766,r5
4.3l2.?6ı
5.ıuı2.r59
-1.889.997

Net Donem Ktrı ( - 1

- Ans orıaklık Payl

- Kontrol Gücü Olmıyın Pıy
5

-tı4.275,678Geçmlş Yıllır Zırarlırı ( , )

-s34.595,77-534.595,771 et Kınuni Yedek Akçe ( - )G€

2D

(nı

B

Yoktu r

Yasal Kayıtlaıa
(YKl Göre

3 Dönem K§rı
-4.794.479

4

4.533.851,206
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8 -t28,4o7.9t4,77 10.157.319,59

20l8 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI U

]l4fl,iff

Mıh. c

Yıl lçinde Yapılın Bağ§lır ( + ) 77.679,3L 77,679,3I

l0 -128.330.235,46 10.234.998,90

0 0
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- Bedelsiz 0 0

ıı
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ı5 0 0
l6 Genel Kınuni Yodck Akçe 0 0
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0 0
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2019 Yılı Genet Kurul Kırarı:
Şirketin VUK'a göre ve §PK'ya göre hazırlanan 2 19 yılı mali tablolauııda oluşan dönemkarının spk mevzuatı doğrultusunda dağıtılması yönetim kurulu'nun önerisigöriişüldü.2019 yılı VUK kannın 17,689.3 -TL, SPK mevzuatına göre karının9.306.84l_TL olması sebebiyte, yasal olan kar 3.383.319,5O-TL
verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek 'nin aynlması
sonucu, 2019 yılı kannın SPK diizenlemeletine göre .172.245,23.TLka\ yaal kayıtlara göıe
lse 9.283.6I2,'76-TL olması nedeniyle 77',69'I,3| di§ülmesinden soma kalankısmın geçmiş yıllar hesabında kalmasın4 geçmiş zararı olmasından dolayı kar dağtımıyapılmamasına oy birliğ ile karar verilmiştir.

22.8.İzahnamede yer verilen denetime tabi tııfulmüş diğer bilgiler:
Yoktur.

Ç VE HALKA ARZ EDILECEK PAYLAİRA İLİŞKIN BİLGİLER

§TA"ş

i4t

(Ttı

BM

A

8

23.İHRA

ET

c

BEDEı§lz

TUTAR| (Ttl

22.7.Son 12 ayda ihraççının velveya grubun fln{nsıl dürumu veya kırlııı& üzerindeönemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkil$ohbiieeek davılir, nukuı<i tıı<ibıaar
ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların buiunmadığı hıkkında ifade
şirketin veya grubun finansal 

|]ırumunu_ y9va karlılığı ilzerinde önemli dereoede etkisi olmuşyada olacak dava, hukuki takibat ve ta}ıkim işlemilyoktur. Şirket aleyhiııe uçı.,ş-aurı*
işten ayrılan personellerin kıdem alacaklanna'istinüen açıımş oıa"'Java*'ffiİ.*ra

M6h.

91



23.1.İhrıç edilecek ve/ veya borsadı işlcm gürecek pıyIırh I§iN (uluıtırıraıı menkul
kıymet tanımlımı numırısı) veyı bışkı benzo|r tımmlıını kodu bitgl§i dıhlt tııı vegruplannı il§kin bitgi:

Şirketin 119,350,000 TL tutanndaki mevcut sennaytsi 130,650,000 TLtutannda bedelli
olarak arttınlmak suretiyle toplamda 250.000.000 TL'ye çıkartılınası planlanmaktadr. Nakit
karşılığında artınlan l30.650.000,00 futanndaki sermayoyi temsil eden 130.650.000 adet pay
halka arz edilecektir.

P]^ 
,..Tur" artırımında yeni pay alma haklan k$ıil"nınanış olup, mevcut ortaklann %

109,46?95 oranında yeni pay almak hakh bulunmakhdıı. Bü paladISIN Kodu:.........diı.
yeni pay alma hakları, l TL nominal değoli beher fay .i§in l TL fiyattan kullandınlacaktır.
ihrac edilecek yeni paylar C grubu olup, lmtlyaa mlffiuİİan"a"
Sermaye artınmında A Grubu pay sahiplerine A GnPu, B Grubu pay süipterine B Grubu, C
Grubu pay sahiplerine c Grubu pay verilecektir. feni pay aıma iaklanrun kullanımından
sonra kalan A ve B Grubu paylar sPK (II-5.2iJ Sormaye Piyasası Aıaçıannın satış,Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesind{ satış sunulacak ve satıİ fiyatı anılan
madde hükümlerine göre belirlenecektir. Yeni pay a*na haklannın kullanımından sonıa kaıan
C Grubu paylar ise Borsada satılacaktır. :

Yoktur.

an arhrılırık bedelsiz o

Mah.

Grubu Name./

HamiIine

Olduğu

Ir"rJffi
I Gru{ Pıy
§ıyııınl Orını]

(%>

Blr Payın

Nomlnal

Değerl
(TL)

Toplım

(rt)
Sermıyeye

Orını

(o/ol

A Yönetim
Kurulu
§eçimi

ıq0 7.316.400 lo9,ü795

B Namı I

l00 1TL t.829.ı00 l09,46793

c Hamiline ı21.504.500 ı00 1TL t2ı.504.5lX) |Ur,ü795

ToPLAM ı30.650.000

b) çka
FrA,ş

D Blok

ık

a) İç kaynaklardın yapılın sermıye irtınüıdın ksynıklın hakkııdı biği:

İmtiyaz|ır Pıy Sıyııı

Nımı 7.3ı6.400 ı iPL

Yönetim
Kurulu
§eçini

1.E29.r00

Yok

|09,46793

92



pıylar iIe ilgili bilgi:
Yoktur.

c) Bedelsiz oIarak verilecek payların dığrtım.iesıslın:
Yoktur.

23.4.Pıyların hangi para birimine göro ihraç odil{lğ nt*l<ınaı Ullgl:
Paylar Tilrk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. j

23.S.krsıtlamalar da dahil olmak iizere pıylıra ltişkiı hıklar ve bu hıklan kultanmıprosedürü haklunda bilgi:

satış yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınöa pay sahipleıine aşağdaki haklarısağlamaktadır:

!) rd Pa
Şirket Genel Kurul'u

i mevzuat htikiimlerine
tarafından belirlenecek İ6r dağıtım politikalan çerçevesi nde ve ilgil
uygun olarak kardan pay alma hakkını ifade eder

6362 sayılı S.p?y.. Piyasası Kanunu'nun l9'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın (II-19.1)sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca;

, Hllkg açık ortaklıklar, karlarını genel kurullan tarafından belirlenecek kar dağıtımpolitikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hültilınlerine uygun olarak dağıtırlar. 
-

o Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri içinbelirlenen kar payı aynlmad*ça_ başla yedek akçe aynlmasınu, 
'".t"rİ.yİİu 

l.araktarılmasına ve intifa senedi sahiplirinğ ,yönetim tıuulu tıyeıerine ,"'o.tutırı.
çalışanlarına katdaıı pay,rağıtılmasına kaıar verilemeyecegi giUİ 

-Üİİİer"; 
;;"y,ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılaııaz.

ı Halka açık ortaklıklarda k1l.payı,-daüıtm tirihi itibanyla mevcut paylann tümtirıe,bunların ihıaç ve iktisap tarihlöri'dikkaL atınıhaksızın eşit oı".at a"g,iiii.l--' 
'-'--

. Kar payı, anılan Tebliğ'de öngörülen esaslata uplmak ve dağıtımına karar verilengenel kurul toplantısında karara bagıanrnak şartıyta eşit u.y" fLkı, trturı, tutriti.ı"ödenebilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansa| tablolar dikkate alınaıak"net dağıtılabilir dönem kaıı'' ile TTK ve Vergi Yasalan kapsamında
hesapl

F-TA.ş,

2D
93

23.2.Paylınn hangi mevzuıtı göre oluşturulıtu$$
paylar, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuatlat kapsamında oluştrırulacalııtır.

23.3.PayIarın kaydileştirilip kaydileştirilmediği h|kkındı bitgi:
ortakların 

. 
paylan kaydileştirme esasları çerçevesinde Mkk nezdinde kaydi olaraktutulmaktadır.

i



, Şirket mevcut drınım itibarıyla esas sözleNmenin 27'nci maddesinde yer alan kar
dağıtımına ilişkin hükümler ve SPK'nın II-ig.1 sayılı Kaı Payı r.tıici iy*r; r*Dağıtım Politikası ("Kar Dağıtım Politikasi-) 2t'Haziruı zoıa tarııİı CIn.İ İo*ı
tarafından kabul edilmiştir.

Hak kazanılan tarih: Halka açık..ortaklıklarda ldgr pavı dağıtım tarihi itibanyla mevcutpayların ttimüne, bunların ihıag_ye iktisap tarihleri iiikiaL aı,inat.,",n .şii oıu.İt aot,H..Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olaraft yatnm karan almahdır.

Hakkrn.kullaıımına itlşkin sınırlımalır vo nu ııq*iqn yurf dışındı yerloıik pav şahinteritarafındın kullınım prooedürü: Hak kullanfıın. 
"ııiştıii- 

ı"rt*;i-ff' ;;r'ı...bulunmamaktadır. Hak kul|anım prosedürli, yr.tOşİnau'r" yr.tiçina. v.Ğll. p"v Jlpl.riiçin aynıdır, 'i
zdinde ve, Yatırım Kuruluşlan Pltındaki yatınmcı hesaplannda kayden
ortakların kar payı ödemeleri MI{K aracılıği ile yatınmcıİann hesaplanna

hazırlanan fi nansal tablolara
olan "net dağıtılabilir dönem

"net dağıülabilir dönem kan''ndan dilşük
kan" olarak almrr ve spk mevzuatı dahilinde karpayı dağıtım işlemleri gerçekleştiriliı.

Hisseleri, MKK ne
saklamada bulunan
aktanlmaktadır.

Tam ve dar miikellef kişileı, kar pay almak yapacaklan mtlracaatta mükellefiyelbilgilerini ibraz etmekle yükilrnlüd fuler. Kar Piyasası Mevzuatı ilebelirlenen sürelere uyulur. SPK'nın II_19.1 Kat yıTebliği uyannca kar payı dağıtımışlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kunıl toplantısııın yapıldığı hesap dönemi
sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

D Yeni H

ıtlı sermay e sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedi kçe veya
iptal edilmedik

Kar payı o_ranı veya hesaplanma yöntemİ, ödemel|rin dönemleri ve künülaüf mıhiyetteoIup. olm.adığı: Şirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK duzenleme ," t r*ıi,'i,*giyasaları, ilgili diğer yasal mevzuat_hiıküTı.9{ iıe esas sözieşmesini aiı<tate uı*ut İİİlgrt,*kararlarını belirlemekte ve KaI Dağıtım Politikası]uy4nnca kar dagıtıını yupn,*tuj,., 
--''

ysat ayan

l
çe yeni pay ç*anlamaz.

Mah.
94



9 B ls Halka açık anonimortaklıklarln sermaye artırımlarında, bedelsiz adırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır. Her pay sahibi, yeni çıkarılan paylaıı,
alma hakkını haizdir.

paylaıının sennayeye oranına göre,

o P Şiiketin sona ermesi hAlinde her pay
sahibi, esas sözleşmede sona eren şii kullanılmasına ilişkin, başka bir
hüküm bulunmadığı takdirde, tasfi ye sonucunda

9) 4
425. l52n: Genel kurul top lantıy4 şirketin 't4 'nın EGKS
sisteminde ve Ti.irkiye Ticaıet Sicili Gazetesinde ilanla çağnlır. SPK'nın II.-l7.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ. geıeğiıce bu

vaİımlanan
çlğn, ilan ve toplanu gilnleri hariç olınak

üzere, toplant! tarihinden en az üç hafta önce yapı lır. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu
tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi'' adı bulunan pay sahipleri katılabilir.
Yönetim kurulu, genel kurula katılabi lecek kayden payların sahiplerine ilişkin listeyi,Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı ..pay pleri çizelgesi"ne göre dtlzenler. Bulistede adı bulunan hak sahipleri kimlik genel kurula katılular. Genel kuıulakatılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylıinnı herhangi bir kurutuş nezdinde depo
etmesi şartına bağlanamaz.

u 'dı ın

TTK madde 41 7 uyannca; Yönetim Kurutu, SPS,n 30. Maddesi uyannca genel kurula
kaıılabiIecek kayden izlenen paylann
sahipleri çizelgesine"ne göre diiaenle

sahiplerine ilfukin listeyi,
r. Genel kunjıla katılma

MKK'dan sağlayacağı "pay

sahibi nin paylarını herhangi bir kurul
ve oy kullanma hakkı, pay

uş nezdinde etmesl şartına bağanam az. Payları
kayden izlenen halka açık ortakl ıkların genel kurul plantılan na, yönetim kurulu tarafındanMKK'dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi di alınaiak oluşfurulan hazu bulunanlar
[istesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu istede adı bulunan hak süipleri kimlik
göstererek genel kurula kahlırlar.

PaY sahibi, PaYlarından doğan haklaruu kullanınok İein, scnel ,kııtuıa kendisi katılabileceği
gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi oe t"{rıcısı olarak genel kuıula yollayabilir.
Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride|uuıun ne göri§ açıklama ve oy r"r.r,
fiziki katılmanın ve oy vermenin bUtlln hııl«ıki sonuqİlannı doğurur.

e 434 hiikmü uyarınca:

^ıtılc,ıİ

TTK

Mah.
ı.ş.

95

mal
tutara payı oranında katılır.

ı)

Q. Qv Hek|o (Ş8K.n md. 30. TTK md. 432.434.436):
l l K madde 432 hükınü uyarınca;

J) Pi. puy, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeysp, bunlar içlerinden birini veya üçtlncü
bir kiŞiYi, genel kurulda paydan doğan haklannı kuİlanması için temsilci olaraı< atayabiİırıer.

2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştınlmamrşsa, oy hakkı,
intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifö hakkı sahibi, pay sahibi-menİaatlerini
hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay
sahibine karşı sorumludur.

l

.]

A.ş.



l) pay sahipleri, oy haklanru genel kurulda, payıannrn toplam itibari değeriyle orantıh
olarak kullanır.

2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da" en ad bir oy hakkua haizdir.

TTK madde 435 hiikmü uyaıınca;

l) oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeylb belirlenmiş bulunan en az miktannın
ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 hükmü uyannca;

l) pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üst soyu veya bunlann oıtağ olduklan şahıs şiıketleri yada
hakimiYetleri altındaki setmaye şirketleri ile şirket iırasındaki kişisel ııjteu1ç1e bir işe veya
işleme_ veya herhangi bir yargı krırumu yada hakemdeki davaya ilişkin olan mijzakerelerde
oy ku|lanamaz.

2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde gtırevıi imza yettisine haiz kişiler, yönetim
kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlaröa kendiierine ait paylarjan oog* oy
haklarını kullanamaz.

SPK madde 30 uyannca:

(l) Halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylannı
herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

(2) payları kayden izlenen halka açık ortaklıklann g|nel kuruı toplantılanna, yönetim kurulu
tarafından Mkk'dan sağlanan pay süipleri listğsi dikkate alınarak oiuşt -ı* h-r.
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katıla$ilir. Bu listede aü bulunan hat sahipleri
kimlik göstererek genel kurula kahlırlaı. Söz konusıı listenin genel kurul toplarıh tarihinden
azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağinı velveya gereğinde pay sahipleri ile
temsilcilerinin toplantıya katılacaklannı bu maddenitı beşinci fıl«asında beİirİlen elektronik
ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasIan belirlemeye Kurul yetkilidir.
(3) paylan kayden izlenmeyen halka açık ortaklıkiann genel kurul toplantılanna katılma
hakkı olan pay sahiplerinin tespitinde, 6102 sayılı ranun hUkümleri uygulanır.
(4) Halka aÇık ortaklıkIarın genel kurullarında oy kuliaııma hakkına sahip olanlar, bu haklarını
vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabiliiı.ler, Ancak, paylan kayden izlenmeyen
halka aÇık ortaklıklaıda hami|ine yazılı paylann zilyetliğinin devri 

-veya 
blınlara mutasarrıf

olunduğunu gösteren belgelerin temliki yoluyla ıia, genel hükiimler çerçevesinde oy
kullandırılabilir. saklama hizmeti sunanların, saklaırıa hizmeti sunduklan paylara ilişkin oy
haklarını vekil sıfatıyla kullanmaları h6linde de bu'f*ra hukmü uygd;ır. çagn yoıuyıa
vekdlet toPlanmaslna ve vekAleten oy kullanmaya illşkin usul ve esaslar ruruİca beİirlenir.
6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesi bu Kanun kapshmında uygulanmaz.

(5

M
) PaYlan kaYden izlenen anonim ortaklık geaçl l§ırullarına eleknonik ottamda katılım

sağlanan elektronik oriam iizerinden gerçekleştirilir.tarafın

l!
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h ıv e
kamuya açıklanacak

4uyannca aççı, finansai tablo veraporları, şekil ve içerik bakımından Titrkiye M Standartlan çerçevesinde Kurulcabelirlenen diizenlemelere uygun olarak, zamanında; tam ve doğru bir şekilde hazırlamak veibraz etmek zorundadır.
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kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin çerçevesinde aldığı
Yönetim
aleyhine,genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükiimler yönetim kurulu üyeleri veya

haklan ihlal edilen sahipleri, kararın itibaren otuz gtin içinde ortaklıkpay
merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde davası açabilirleı.



ık Sennayenin en az yirmide biıini
oluşturan pay süipleri, yönetim kurulundan, yaa geroktiıici sebepleri ve giindemi
belirterek, genel kurulu toplanfiya çağırmas toplanacak ise, karara
bağl anmasını istedikleri konulan gi,indeme Pay sahiplerinin çağnveya gündeme madde konulmasına ilişkin yönetim kurulu tarafuıdan reddedildiği
veya isteme yedi iş giiııü içinde olumlu cevap takdirde, aynı, pay sahiplerinin
başvurusu tizerine, genel kuru!ün toplantıya ket merkezinin bulurıduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar veıebilir.
Finansal tabloların müzakeresi ve
süiplerinin istemi üzerine, genel
başkanının kararıyla bir ay sonray a bırakrlır. Azh

nansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakı asırun istenebilmesi, fınansal tabloların
ıtıraza uğfayan ve tutanağa geçmiş bulunan no hakkında, ilgililer tarafından, düriist
hesap verme ölçüsü ilkeleri uyannca cevap olması şarttır.

k Orta anA a nitelikteki işlemlere ilişkin genel
kurul top|antısına katılıp da olumsuz oy kullarıan müalefet şerhini toplantı tutanağına
işleten pay sahipleri, SPK'nın ilgili dtlzenlemel mümkün olması halinde paylannı
şirkete satarak ayrılma hakkına süİptir.

SPK'run |1-27.2 sayılı

§eimaytnin yimide ,birine sahip pay
zılniasına gğok olmaksuın, toplaoİı

istemiyle bir defa ertelendikten sonra
fi

ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklan Tebliği'ne,göre, pay alım teklifi sonucunda veya
birlikte hareket etmek de dAhil olmak tizere başka bir şekilde süip olunan paylann şirketin oy
haklarının Vo98 veya daha fazlasına ulaşması durumÜııda,

lerini şirketten çıkarma hİ*kı
paya süip olan bu kişiler açısndan

azınlıkta kalan pay sahip doğar. Bu kişiler, SPK taıafindan
belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan oıtaklalıı jpaylarının iptalini ve bruılar karşılığı
çıkanlacak yeni paylann kendilerine satılına§ıli şirke}ten talep çdebilirler

l )Şirket Esas Sözleşmesi'nin

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda,:azınlıkia kalan pay süipleri açısmdan
satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri spk'ca belirleden siire içinde, p"l*rd adil ür bedel
karşıhğında satın alınmasını oy haklannın SPK'ca biilirlenen oranu rİyu daha fazlasına sahip
olan gerÇek Veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte Üareket edenlerden talep edebilirler.

23.6.Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararlı}rı

r ve

istinaden, Şirketimizin 600.00
olan ç*arılmış sermayesinin,

a, l30.650 .000_TL artınlarak 250.000.000-TL|ye ç*anlmasına,

6. maddesinin (Sermbye ve Paylaı)
0.000-TL o|an kayıtlı isermaye 'tavaıu

tamamı nakden (beddlli) karşılanmak

vermiş olduğu yetkiye
içinde l19.350.000-TL
suretiyle %|09,46795

t

o
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Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02l|l /2O2O taıihinde Eağıda belirtilen hususlar görüşülmüş
ve oybirliği i[e karara bağlanmıştır;

&



2)pay sahiplerimizin yeni pay alma haklaıın&{ıbtffitiı hııtlama yapılmamasına
3)yeni pay alma haklan kullarum stlresinin ıs tonüj güıı olaıat belirlenrıesine, bu süenin
son giinüniln resmi tatile rastlaması halinde yeni paf alma hakkı kullanım suıesınln ızı.yen çgünU akşaru sona ermesine,

4)Borsa 
_İstanbul A.Ş.'de Birincil. Piyasa'da 

_sitresi içindo §attlainoyan payların mevcudiyeti
halinde Sermaye Piyasası KuruIu'nun VII-128.1 *1.,l, l.Ulig'lrrl, İS. muİaerl ç".ç.r"rind.satılamayan paylann 0 iş gü1{ içinde iptal edilmeğ için Seiıave Piy;;;,-i;;; r"iıgıi
tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasığ '

|.)^S:Tly" artırımı nedeniyle çıkarılacak paylann şiıkot ortaklanna Soirnay€ Piyasası Kurulu("SPK") ve. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Şjni; ("MKi('') kaydiloşirme ii.ligııı iu^rİ.r.ı.rı
çerçevesinde kaydi pay olarak. dağıtılma'ına ve İeni piy aıma hakladın k"ıii;şti.."
sistemiesaslarıçerçevesindekullandınlınasına 

.

6)Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Altoınedf |Yuınnı Monkul Doğerler A.Ş.'nin aracıkurum olarak belirlenmesine., 
}Sermaye urtıırn [çıı snx",çiotsı-ırlanüııı ,A,"İ:, i4«<,

istanbul Takas ve Saklama Baııkası A,§. ve aİo, fun Ürr, ıu özel kurun ve Liruluşlar
nezdinde yapılması gerekli tilm iş ve §teırıtoin girç{Heştiıilınesine, gefekli bildiıim,laşvuru
ve. diğer iş ve işlemlerin 

. 
gerçekleştirilmesı ı} izaınanoç, sözıeşmç, t"uııirut iu.",

vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve İaıt .uaı<ıanİ lmzaıanın-ası İuİa"ı,iı u"
k_arar. kapsamında yiirüttilecek ttim iş ve işlemlerin 1ıpılınası konusunda şirketimiz yönetim
Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verlhiştir.

z3r],ı-rıJ§ arz editecek pıylır üzerindg, paylıni dovlr ve.tedıvülünü lrısıtlıyıcı yeyı pıy
sıhibinin hıklırını kullınmısına engel olıcık kıııİtlınn bullnup nulunnıİı$n""llİH,
bilgi:

Yoktur.

24.HALKA ARZA İLİşKiN HUSUSLAR 
:

24.1.Halkı arzın koşulları, halka ırza il§kin bilgilıi4 tahmini hılkı ırz tıkvlmi ve halkı
arza katılmak için yapılmısı gerekenler:

24.1.1. Halka arzın tıbi olduğu koşultar:
Sermaye Piyasası Kurulu dışında müracaat edilecek başka bir kurum yoktur.

24.1.3, Hatkı arz süresi ile halka ırza kıülın nıtldnaa nllgi

24.1 l. Hılkı ırz sürcs i ve tahmlnİ hılkı ırz tılavimi:

B. D

Mah.

i§

iiEYaAş

lhilh
vD.

TlcAİEı Aş.

24.1.2. Hılka arz edilen pıylann nominıl doğorlı l

Halka ar, edilen paylaıın nominal değeri t30.650.000;olup, §efmayeye oranı q/o|09,46795'dir,
yeni pay alma haklannın kullanılmasından sonra ikalan payıar 

-tasarnr 
sahiplerine arz

edilecektir. Bu tutar ayrıca serTnaye piyasası mevİuatı ilİ belirlenen şekilde KAP'a ait
www.kao.orgJr velveya Reysaş Taşımacılık VÖ 1.ojiş,tlt Tioaret 

' Anonim Şiıketiwww.reys.§.com adreslerindeki intemet sitelerlıIdon kÜmuya açıklanıcaktır
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Yeni PaY alma haklarının kullanılmasına izahnameııin ilanından itibaren en geç l0 giiıı içinde
başlanacak olup yeni pay alma kullaııım hakkı l5 giln olacaktır, Ğriıııer 

-z+.ı.ıo.a
bölümünede belirtilmiştir.

Yeni PaY alma haklan kullanıldıktan sonıa kalan pqyların tasamıf sahiplerine satış siiresi 2 iş
günüdür. Bu siirenin başlangıç _ve bitiş tarihleri; tlan edilecek tasırrur s*ipıerine satış
duyurusunda veya özel durum açıklamasında belirtilecehir.
Tasamıf sahiplerine sattştan sonıa pay kalması durumunda, bu paylar sahş süresinin bitiş
tarihinden itibaren 2 iş günü içinde BİST'de satılacaktır.
spk'nın. onayını takiben yeni pay alma haklan (riiçhan hakkı} kullanıldıktan sonm kalan
payların halka arzının 2020 Aral* ayı içinde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

24.1.3.2. Halka arza bışvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şek|iı

Sermaye artırımında A Grubu pay sahiplerine A Gnıbu, B Grubu pay sahiplerine B Grubu, C
Grubu pay sahiplerine c Grubu pay verilecektir. veni pay alma haklarının kullaıumından
sonra kalan A ve B Grubu paylaı SPK (11-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlanrun Sauşı
Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde sahşa sunulacak ve satıİ fıyat anılan
madde hi.ikümlerine göre belirlenecektiı. Yeni pay alma haklannın kullanımındaıı sonra kalan
C Grubu paylar ise Borsada satılacaktır.

paylar, yeni pay alma hakkının kullarumrnda nominal değer tlzerinden (1 TL nominat değerli
paylar için l TL değerden), yeni pay alma haklanrun tuııanımrnaan sonıa kalan paylaı-içiı
nominal değerin altında kalyama! kaydıyla "BİŞT'' Bidnciı Piyasada oluşacak'fiyattan
satılacaktır. Borsa'da işlem birimi l TLll lot'fuı. Şirkot için 1 lot 1 adet paya denk geımeı<teair.

Tasamıf sahiplerine satışta, Sermaye Piyasası K
Araçlarının Sahşı Tebliği'' nde yer alan ''Borsa'da

uriıluhun 11-5.2 sayılı "§ermaye
s{tış" yöntemi kullanılacaktır. Bu

Piyasası
seİmaye

artırımında pay almak suretiyle ortak olmak tasamıf sahip|erinin satış süresi içinde
Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili kur.ul oluşan borsa üyelerinden birine

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekü ve §ürdiio t|iıL{ıİ bl|giı
pay bedetleri T. İş Bankası A.ş. nezdinde mtlnhasüan bu seımaye artınmında kullanılrnak
iizere açılan Gebze Ş.ube 42555 no.1u (IBAN: TRl§ 0006 4000 ooı2 43oo 0425 55) özel
hesaba yatırılacakiır. Ödeme nakit, banka içi havale ııe EFT yoluyla yapılabilecektir
Yeni pay alma haklannr kullanmak isteyen ve payıanyKs'do aracı kurum/kuruluşlar nozdinde
yatırım hesaplannda müafaza ve takip edileiı orta{ar, yeni pay t t rn,, yoturıa" belirtilen
banka şubesinde Şirket adına ve hesabına açılan tıes$a ıixx -uranndan 

odenmek uzore 1ye*
PaY alma hakkı kullanım silresi içinde) tam ve nakit ğlarak aracı kurumlkuruluşlar nezdindeki
yatırım hesaplarına yatrracaklardır. .

başvurmaları gerekmektedir. BİAŞ
(www.borsaistanbul.com) ve TSPB

'da işlem

seıTnaye artırımtnda yeni pay alma hakkıru
a hakkı siiresi içinde satabilirler. Yeni

yetkı'li aracı kurumlann tistesi BiST
intemet sitelorindeki "Üyeleı" başlıklı

kulkınİnak istemoyen ortakl
pay alna (rliçhan) hakkının

ar bu haklann_ı yeni
alınıp sahlabilrnesi

i4[

DB

Bu
pay

.|§

10o

bölümde yer almaktadır.



için Borsaca belirlenecek stlre içinde ,.R', özölıtk'kluuyla rüçhan hakkı kupon sıralan işlemeaçılır,.Rüçhan hakkı kuponlan p"I piyTq9d" g$erİi olaı kııral|arla rşl-"- e;.ü" Rİİt*
hakkı kupon pazannın açılış giinü rttçhan hatiı hİlİhınıaın Uaşlaneıç 8iutrJUdür.-nUçn- t ll*,
kuPon.Pazarınrn kapanış (son işlem) gilnü ise r{lçhan hakkı kulİa;; Jur.rİ*"*j- or..ı.i
beşinci iş gilnüdiir.

Yeni pay alma haklannın tuıı3111!an TFq pri olursa, bu paylar için ''Borsa 'da satış''
Yöntemi kullanılacak ve PaYlar BIST Birincil Piyaıaf,aa nomİna cİeğrin 

"İtrnaa 
oıma.aı. tır.."pay. piyasasında oluşacak fiyattan 2 iş gunu- sur$le satışa suniılacalıır. satışa sunulacak

payların 2 iş gününden önce tamamrnın saiıımas, ha(inde satış sona erdirilecektfu.
Bu sermaye artrnmında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasamıf sahiplerinin satış
süresi içinde Borsa İstanbul'da işlem yapmaya kuruluşlardan oluşan borsa üyelerinden
birine başvurmaları gerekmektediı. Pay bedelleri edildikçe MKK tarafından pay bedelleri
T. lş Bankası A.Ş nezdinde miinhasıran bu aıtınmnda kullanılmak itzere açılan
Gebze Şube 42555 no.lu
yatınlacaİıır. Ödeme nakit,

c) Başvuru yerleri:

(IBAN: TRl6 0006 0012 4300 0425 55) özel hesaba
banka içi havale ve yoluyla yapılabilecektir

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak
içinde Borsa İstanbul A

suıotiyle ortak olınak
isteyen tasarruf süiplerinin ise, halka arz sltresi .Ş.'de işlem yapmaya
yetkili borsa üyesi aracı kurumlaıdan birine gerekmekledir. Borsa İstanbulA.Ş.'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlan listesine www.borsaistanbul.com ve
www.tsnb.org.tr adresli intemet sitelerinden ulaşılab
Halka arz edilecek lara il n lacaktır.

Pu rym,ıave 
artınmında yeni pay alma heklaıınr kullaıınıak isteyen ve paylan MKS'de yetkili

kuruluşlaı nezdınde yatınm hesaplaruıda müafazaı ve takip edilen ortaklar, yeni pay alma
hakkı kullanım_sirresi içinde yatınm hesapların-ın bu|unduğu'aracı kururııara laşv,ırırıt ye*

O Payların dağıtım zamanı ve yeriı
Halka arzdan pay alan ortakların söz konusu payları Şermaye piyasası Mevzuatı çerçevesindeMKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden İzİenmeye başlanacaktır.

Halka Alternatif }

Adresi
Ayazağa M
Kat:3 3448:

Telefon 0212 3l5 5|
Fax 02|223| 3) I

temet Adresi www.alterr

10ı

24.1.4. Hılkı aıııın ne zaman ve hıngi şırt|ır ıltııdı iptıl odllebileces veyaertelenebileceği ile sıtış bışladıktın ıonrı ıpt{n mümkün olup olnıdıffi dıir
açıklıma;



ve iŞtirakleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeliri, Şi*et'fu itişkili taraflan ve yönetimde söz sahibi
personeli hakkında pay|arın halka arzını etkileyecekjohy, dava veya soruşturma ortaya çıknış
olması, sermaye artınmı siiresi içinde Şirket'in mali ğurumunda ınİydrna gelen ve izaluıameae
yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe ayk n h$e gelmesi ,onu.*ğ doğacak olumsuz
değişikliklerin ortaya çıkması gibi olağanüstii koşd|ann oluşması hallerinde üt" ,rzın ipta
edilmesi veya ertelenmesi miiriıkiindilr. 

]

Ayrıca SPK'nn "izahname ve ihraç Belgesi Tebliğİli$:Gl. 5.1) 24. maddçsi hükmü gereği,
izahname ile kamuya açıklanan bilgiıerde sahşa b4ıf$iedan'öioe veya satış stiresi içerisinde
yatınmcının yatrrrm karatrnı etkileyebilecek degi§tHiklerin veya yeni hususlarrn ortaya
çıkması halinde, bu durum ihraççı veya halka aız edçn wafindan yrrrı, oıatuk derhal kurul'a
bildirilir.

Deği şiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çı|cırıaşı halinde, ihraççı, halka arz eden veya
bunlann uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar satış siireci durdunılabilir. Bu
durum yazılı olarak derhal Kurula bildirilir, Satış ihraççı, halka arz eden veya yetkili
kuruluşlar tarafindan durdurulmaz ise, geıekli esi durumunda Kurulca satış siirecinin
durdurulmasına karar verilebiliı.

yöntemi ve süresi:

24.1.7. Yatırımcıların satın alma tıleplerinden vııgeçme hak|ınnı itişkin bitgi:
spk'nın 8. maddesi uyannca izahname ile kamuyd açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan
önce veya satış siiresi içinde yatınmcılann yatınm karanru etkileyebilecek degişıklik veya yeni
hususlann ortaya çıkması hAlinde durum i}ııaççı voya lıalka uz eden tariından .n'uyg*
haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.
DeğiŞiklik gerektiren veya yeni hususlaıın oıtaya çıktıası halinde, satış si.keci durdurulabiliı.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren 7 iş gitnü İçinde
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevİisinde Kurul.""*l-rr rl Ğuı,n*İ*ın
değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısını yaİımlarur.
Değişiklik veya yeni hususlann yayımlaırmasınd4n önce pay satın almak için talepte
bulunmuş

olan yatırımcılar. izahname de yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren 2 iş
günü içinde taleplerini geri alma hakkına süiptirlİr.

ıyla eslim

n8şTA.ş

L
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24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedetlor ilç yıtınmcılar tırafından satış fiyıtının
üzerinde ödenen tutarlarrn iade şekli hıkkındı bügi:
Yoktur.

24.1.6. Tatep edilebilecek asgari vo/veya azımi pay miktorlan hakkrndı bitgi:
pay sahipleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksı4n yeni pay alma haklanru t4mamen veya
kısmen kullanabileceklerdir. Yeni pay alma haklarırun-kullaıuİmasından sonra kalan paylann
halka arzında Yatırımcılar l lot ve katlan şeklinde pay alabileceklerdir. Şirket paylan aİrs"rnoa,

24,1.8.



ıhraç.edilecek paylar kaydileştirme esaslan çerçevesinde MkI( taratndan hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup, paylann fiziki teslimi yapılmayacaktır

24.1.9 Hatka arz sonuçlarının ne şekitde kımuyı iduyurulıcığı hıkkrndı bilgi:
Halka arz sonuÇları, Kurulun sermaye piyasası araçlannın satışlna ilişkin dilzenlemelerinde
yer.a|an esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği gUntl takip eden iki iş gtlntl
içerisinde kurul'un özel durumlann kamuya açıklanmasrni ıiştin a,:ızenıemele.i uyaınca
kamuya duyurulur.

24.|.t0, Yeni Pay Alma Hakkrnı İıişkın Bıgiıerı

1) Yeni pay ılma haklarınn tısıtlınıp klsıtlanmıdığ, krsıtlındıysı
krsıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

b) Belli kişilere tıhsis edilen payların ayrı ayrı ıiomlnıl değer ve sayısı:
Yoktur.

c) Yeni pay alma haklıunın kullanılmasındın sdıra kalın pıylır içİn tıhsis
kararı alınıp alınmadığı:
yeni pay alma hakkının kullanrlmasından sonra kalan paytar için tahsis karan aıınmamış
olup, kalan paylar iptal edilecektir.

d) yeni pay alma hıkları, aşağıdı belirtllen bışüuru yerlerinde Şirket tırıfındın dıhı
sgnra K,AP (www.kap.org.tr) arıcılığıyla kınuyaİduyurulacık tırlhler arısındı, İj guo
süreyle kullandırılacaktrr. Bu sürerıln son gününtn İesmi tıtl|e rıstlaması hıliİae, yeni
pay alma haklı kullanım süresi, izleyen § günü af,şımı sonı erecektir.
1.00 (Bir) TL nominal değere denk pay 1,00 ftir) TT-lden satışa sunulacakiır.
e) Ortıkların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki hevcut paylınna göre yeni
pay alma oranı:

Yeni pay alma oranı, %l09,46795'dir.

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline illşkfu bilgiı
pay bedelleri T. İş Bankası A.ş. nezdinde mtınhastan bu sermaye artınmında kullanılmak
üzere açılan Gebze Şube 425§5 no.Iu (IBAN: TRlp 0006 4000 0012 4300 0425 isj or"ı
hesaba yatırılacaktır. Ödeme nakit, banka içi havale $ EFI yoluyla yapılabilocektir
Yeni Pay alma haklannı kullanmak_ i.teyen ,e n$ı"n ıırs'a, aracı kurum / kuruluşlaı
nezdinde yatırım hesaplannda müafaza vc takip- efilen ortaklar, paylann bulun<tugu aıacı
kurum/banka nezdindeki hesaplanna hak kullanıın be{eilerini yatırınİk r. nıı*n, toTı-,n"ı,
suretiyle yeni paylarını alabileceklerdir. İ

O Başvuru şekli ve pıylann dı§hm zamını vp yeri:i) Yeni pay alma haklannı kullanmak isteyen ortaklardan,
? Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutannı hesaplanrun bulunduğu aracı
kurum[aı veya ihıaççı aracılığıyla
b.
kuruml

Paylan dolaşımda olanlar ise yoni pay İtutannı hesaplannın bulunduğu aracı

]lRl|il ş
Mah
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:

yeni pay alma hakkı kultanım stiresi içinde tam ve 4akit olarak yatıracaklardır.

i') ,. , Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım iürcsi içind; pay bedellerinin ödenmemesi
nalınde. yenr pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) 

. 
Bu serınaye artınmrnda y.ery p_ay alma ni*hru kuııanmak istemeyen ortaklar, yeni

pay alma hakkı kullanım stlresi içinde bu hakkını satabilirler.

h) kullınılmayın yeni pay ılma hıklannın |ısıl iloğerlendirilocğne ilişkin bilgi:
Bu sermaye.artırımında yeni puy i!.Tl hakkınü kullaFmak istemeyen ortaklar bu haklannı yeni
pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay uİ* truçır-İ ı,atkının alınıp *t İulİİ."rliçin Borsaca belirlenecek siire içinde 'R" öz.iltk koduyü ,iıçı,ui, hrkk 

-kü;:;;6.,n.
açılır,.Rüçhan hakkı kuponları pay piyaşasında guçerii oıa,, kurallarla işĞ. gorur. niİn."hakiı kupon pazarının açılış güniı oçhan haı<kı kjlqnımırun başı-g,ç gu"uou..-nuİt;;'.kk,
kuPon.Pazarının kapanış (son işlem) giınü ise rüçhaİı hal<tı kuİıanİa ,-iı.urı ,orr*İaıı on..tı
beşinci iş günüdür.

24,1,|l, Sıhn ılmı tııhhüdünde !!1nın gerçe|ı ve/veyı tllzel kişlteriı ıdı, iş ıdresleri
ve bir pıyın satın ılmı fiyıh ile bu kişilerin Ihrıe|ı lle olıı tltşkisl t"k}r.d;i;;- --

Satın Alma Taahhüdü yoktur.

24.1.12.

Yoktur.

24.|.l3.
nemılınd

Nemaları

Vırsı tısırruf sıhiplerine ıahş duyhrusunun ilın edlleceği gazeteler:

Halka nedeniyle toplıpın bedellerin nematındırıirp
ırılmayacağı, nemalandırılacaksa esaslıİı:
dırılmayacaktır.

24,|,|4, Hılka aızda tçsel bilgiye ulışıbllece|ı konumılaki k$llorln listesi

YÖNETİMKURUL BA I

EGEMENDÖVEN REYSAŞ GYoA.Ş. YÖNETİM
GENEL MÜDÜR

KURULU BŞK.YRD. /

HASANRASİH
BozTEPE YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.

EKREM BURCU YÖNETİMKRL. İ
YÖNETİM KRL. İ

cEM AKGtIN YöNETİM KURULq üYEsİ-BAĞIMsz

YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ

oĞuzüıı-Ü İCRA KURULU B

MEHMETAKİFAK VİzYoN GRUP BAĞIM§lz DENETİMA.ş.
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24.2.Dığıtım ve tahsis planı:

24.2.1. İhrıççımn bitdiği ölçüde, ihrıççmın ı|pı hissodırlın veyı yönetim kurulu
üyeIeri ile yönetimde söz sahibi kişllerin yıpıldcık hılkı arzdı §tirık tııhhüdünde
bulunma niyetinin olup olmıdığr veya herhıngi bir kfuinin hıtkı ırz edllecek pıylırın
yüzde beşinden fazlasını tııhhütte bulunmıyı n|yetli olup olmıdığını illşkin bilgt:

İzahnamenin 24.1 .|| . maddesinde belirtildiği llzerd satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.

ALTERNATİF YATİRIM GENEL vrÜ»Ün

AYBARS İRTlŞ ALTERNATİF vednıv ıııuoun
METE YÜKSEL ALTERNATİF YATIRIM GRUPMÜDÜRÜ

24.2.2, Talepte bulunın yıtrnmcılırı, hılk{ ırzdın ıldıklın kesinIeşmiş pıy
miktarının bildirilme süreci haklıındı bİlgiı :

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından soffa kalan paylarıı halka aıanda talçte bulunaıı
yatırımcılar, halka arzdan aldıklan kesinteşmiş pay lniktannı başvutıııuş olduklan ilgili aıacı
kurumdan öğrenebi leceklerdir.

24.3.Payların fiyıtının tespitine ilişkin bitgtı

24.3,1. l TL nominal değerli btr pıyrı §ıtrş ilyıtı ils tılepto bulunın yıtınmcrnın
kıtlanacığı maliyetler haklıında bilgi:
Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli l lot pay için 1 TL olarak kullandınlacaktır.
Talepte bulunan yatınmcılaı başvurduklan aıacı kurumlano aracılık komisyonu, masraf,
hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi otacaklardır.

Yeni pay alma haklannın kullanım stiresi 15 sündİlı. nu süre4jn son cününiln resmi tatile
rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım sür}si, izleyon iş gtınü alqamı sona erecektir.
Yeni pay alma haklarırun kullanılmasından sonıa lıİalan paylar yoni pay alıma için saptanan
sürenin bitimini takip eden 2 iş giınü içinde nominal doğerin altında olmamak lDete Borsa'da
oluşacak fiyattan halka atz edilecektir. Hılka aran b§lonğç ve bttiş tırihleri Şirket tarafindan
daha soma KAP (www.kap.org.tr) aracılığıyla.kam_ufa duyıırulacakıı.
Aracı kurumlar yeni pay alma haklannın kullan$ınası, mpvout pay şüipleri tarafından
kullanılmak istenmeyen yeni pay alma haklannın r|ıçhan hakkı pazannda satılması, t{ıın bu
işlemler ertesinde kalan payların birincil piyasada İhall<a arz edilmesi işlemterinde aracılık
yapacakları için söz konusu işlemleri yapan yatıtmcılardan ücret, komisyon ve benzeri
taleplerde bulunabilirler.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafindan bedelli serm|ye aünmı işlemleri neticesinde aracı
kuruluşlara tahakkuk ettiıilen hizınet bedeli aıaçı Suruluşlann uygulamalaruıa bağlı olarak
yatırımcılardan da tahsil edilebilir. ]

Hılkı ırz ftyıhnın tesp
o uıdı halkı aız

y6ntomlor ile sıtış iiyıtının belirli
ı. duyurulmı§ı süreci ile hılkı ırz

rE$Aş
xüçOı

llılr lloı

ı
Aş.

itinde kullınılin
fiyatının kımÜy
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fiyatının veyı fiyıt tespitindcki krtterlorİn
bilgi:

beüd{dmosinde kimin sorumlu otduğunı dıir

Yeni pay alma hakları 1 TL nominal doğere denk ğ. ıog paylııı için 1 TL'diı. Yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonıa kalan paytaı B|$r iıittııcı pivasada z iş güolırıir. ı"
nominal değerin alhnda olmamak kaydıyli Bors|'aa oluşacak iıyattan non*" İ.t-toı'a"
satılacağından belirlenmiş bir halka an fiyatı yoktuİ.

24ş3. yeni pıy ılma hıkkr kriıtıınm§§ı yc* psy ılını hıkhnın kısıtlınrnııındıı
dolıyı menfııt sığlıyınlır hıkhndı bitgi: | 

- -

Yoktıır.

24.4.Aracılık Yüklenimi ve Ilılkı Aızı Aııcük j

24.4.1. Halkı ırzı aracılrk edecek yetkiü kııruliışhr hıLı|gbalo bilgt:

Şirketimiz ile Altematif Yatınm Menkul Değorler A.Ş, arasuıda 02 Kasım 2020 tarihinde
imzalanan aracılık sözleşmesi gereğince aağıda bilgileıi bulunan Alternatif yatınm üenkul
Değerler A.Ş. halka arza en iyi gayret yöntemi ile adtıhk edecektir.

Bu silrenin başlangıç ve bitiş taıihleri KAP'tasitesi (www.reysas.com)ve Altomatif
. Şirket'in kurumsa.l intemet

(www.altematif}ıatirim.com)
Duyurusu"nda belirtilecektir.

'atırım Menkul Değerler A.Ş.
'nin internet sitesinde,ilan edilecek ''Tasamıf Sahiplerine Satış

Halka Arza Aracılık Eden KiıruIuş atınm eı A,

Adresi
A o:l M
B k :3 34485 SARIYER - İSTANBUL

efon l
Fax
Intemet Adresi

24.42 }Jalka ırzın yıpılıcağ ülkelordo yer ıl;n §ıklaını ve Edemo kuruluşlınnınisimleri :

,s

ulan Pıyların
lmdeY0

Bu

Yetkill oluşturulmuşsı Arıcılığın Noı|ıinıl
Kuruluş Sçğorl

Konsonlyumdıki )

frı,l

Hılkı
Arz

EdlIen
PıyIırı

Nomln.ı
D8ğcd GL)

l,0

U2lz 25l Jü 42

Tiirkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir ibıaç sözlkonusu.değildir.

24.4.3. Arıcılık türll hıktundı bilgiı

Yüklenlmde
Bulunulmıyın

Pıylırın

Türlı
Hılkı
Arz

Edilen
Psylırs

ıİcınşıış,
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oraıl Orını
'/ı

24.4.4. Arıcılık sözleşmesi hıklıınilı bilgi
Altematif Yatınm Menkul Değerler A.Ş, ile 02 2020 tarihinde "Bedelli Sermaye
Artırımı Aracılık Sözleşmesi'' imzalanmıştır. Yatınm'ın aracılü komisyon ücreti
l00.0000 TL+gSl4Y'dir. Sermaye artınm stlresi i inde ortaklarca kullanrlııayan yeni pay
alma haklannın BİST'te satışı aracı kururı gerçekleştirilecektir. Aracılık
sözleşm esinde, "En iyi Gayret" aıacılığıııa llİşkin standart ifadelere yer verilmekie olup,
başk aca özellik arz eden herhangi bir husus bul r

:

24.5.Halkı arza ilişkin ilgtli gerçok ve tllzel kişiloı|ı tetfıatleri:
Halka arzdan önemli tutaıda 

_menfaati olan gerçek peya tltzel kişi yoktur. Şirket özkayıak,
Alternatif yatınm ise aıacılık komisyonu-elde 4decektir. Alıematif yatıım'ın aracııık

Altematif yatınm Menkul Değerler dışında, halka a|zdan önemli menfaati olan danışmanlar
bulunmamaktadır. Sermaye artınmrnın taraflan {asında çatışaır herhangi bir menfaat
bulunmamaktadır. Yetkili kuruluşun sermaye aıtınm{ nedoniyfe oioe edecegi fomısyon naııç,
doğrudan yada dolaylı olarak sermaye aıtımının u*ansına uağıaırırş biı etonorırik ç*an
bulunmamaktadır. Yetkili kuruluş ile ihraççının serrğyesiniıı x3 ve dahafazlasına *alııİ puy
sahipleriyle aralannda herhangi bir anlaşma bulunmaİı;kbdır

25.BORSADA İşınıı GÖRMEYE İıİşrİx nİığİıpn
25.l.Payların Borsıdı işIem görme tırlhleriı ':

l
Şirket'in payları BİST'te Ana Pazar pıyasa§
ihraç edilen paylar, yeni pay alma haklannın
satın alınmasını takiben Borsa

ında iıİlem görmektedir.
kullan|hasını veya halka

dtizenlemeleri geıçevbsinde Borsa İstanbul'
ile halka aız edilece{ paylann işlem görme

Serınaye arhnmında
arz stlresi içerisinde

başlayacaktır. Sermaye artınmr
da işlem görmeye
tarihleri Sermaye

Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket'in internet sinde www.reysas.com, yetkili kuruluşAltematif Yatınm Menkul Değerler A.Ş. ) ve KAP'da
(www.kap.org.tr) ilan edilecektir.

25.2.İhraççının aynı gıup Fıylannın borsıya kote.Plup olmıılı$nı/borsıdı §lem görllp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir bışvuru{unun buluĞp nulunnıaı[,ıını fiŞXn
bilgi:

Şirket'in mevcut paylan Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazİr'
konusu sermaye arttrımına ilişkin paylar da Borsh

da işlem görmektedir. işbu izahname
İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem

Pozisyonu

Alternatif
Yatırım
Menkul

Değerler A.Ş.

En lyi
GayİEt

AracıIığl
l30.650.000 l00

lı
l

örecektir

lüıtll

to7



26.MEVCUT PAYLARJN SATIŞINA İLİŞIdN §İLcİ.tER İLE TAAIüHürınn
26.1.Paylırını halkı arz edecek ortat</ortıklır hıkkındı bilgi:

Yoktur.

26.2.paylarını halka arz edecek ortaklırın sıhşı cunduğu pıylınn nominıl değeri
Yoktur.

26.3.Halka arzdan sonra dolışımdaki pıy niktarının artırılmımasına llişkin
taahhütler:

İhraççı tırıfındın verilen tııhhüt:a)

Yoktur

b)

Yoktur

c)

Yoktur

d)

Yoktur.

e) Taıhhütlerde yer alın diğer önemtİ husuıl{r:
Yoktur.

27, HALKAARzGELİRİvEMALIYETLEÜ
27.1.Hılkı ııza il§kin ürıççınıı elde €doce$ nğt {oUr Ue ltıOlıı.ogı
tahmini toplam ve pıy başını nıliyet: l
Mevcut ortaklann yeni pay
maliyetleri düşüldükten sonra,
yaklaşlk l 30. l75,000 Tl'dir.

ihruç
girişi

İi

alma haklanm tamiımen kullanmalan durumund4
sennaye artınm sonuounda sağlanacak tümini nakit

3

ARErAş.

No:1 DB

.'
25.3.Borsada işlem görmesi amaçlanın paylırta {ş zamıülı olorak;

söz konusu pıylarla ıynı gruptı yer blınlırın tahsisıvnitelikli yıhnmcıııra
sıtışı konu edilmesi veya sıhn ılınmısınİn tııhffit o6g56gi y.r.,

_ 
İhraççının başka bir grup pıyıbın] voyı ğermiyo piyısısı ırıçlırının

tahsisli/nitelikli yatırımcıiarı satışı yı da 
-halkİ 

ırza konu İaı.İu'.ı du--oİo", to
işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ılt olduğıı sermıye piyasası arıçlınnın sıyrrı,
nominal değeri ve özellik|eri haklıındı aynntıh bl[iı
Yoktur.

25.4.Piyısa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esıslın:
Yoktur.

ortak]ar tarafından verilen tııhhütlen

Sermaye piyasası mevzuatı kıpsımınd! vçrilen tııhhütler:

Yetkili kukuluşlar tarafındın veriIen tıahtütlerı
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Mıllyetler TL
SPK Kurul Kayıt Ü crcti Vo0,2

Borsa Kota Alma Ücreti %0,03

BsMV
Rekabet Kurumu Fonu %0,04
MKK İhraççı Hizmet Bedeli %0,005
BsMV
Aracılık Komisyonu (Tüınini)
BsMV
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)
Toplam Maliyet
l TL Nominal Doğerli Pıyların
Toplamı
Pay Bşına Düşen Maliyet
Net Gellr (Tahmtnl) 130.t75. 000,00

-300 Adet yeni ve ku|laru|mamış Tren Vagon Konte*neri :25.000,000 TL
-36 Adet Tren Vagonu : 40.000.000 TL
-75 Adet Çekici (tır) : 75.000.000 TL
-50 adeı Dorse : l5.000.000 TL

Yeni pay alma haklannın kullanılmasındarı soma kalan pay bulunması hatinde, bu paylar BIST
Birincil Piyasasında nominal değerin tizerinde sal§a junulacagından sahş rıy*ı'lle nominal
değer arasındaki fark kadar emisyon primi oluşacak, dolayısı iljsatıştan elde eİilecek nİt leiıdeğişeceğinden pay başına ınaliyet de değşecektir.

21.2.Halka aır.ın gerekçesi ve halka aız gelİrlerinln kultınım yerleri:

Tüm dünYaYı etkisi altına alan pandemi sürecinde yaşanan sınır ve giiıınriik geçişi sıkrntıları,
demiryolu 

_taşımacı lığının kaıayolu taşımacılığına ğoie d*a avanta]ıı, aana-az maıiyeııı ve
daha az riskli olmasıyla birlikte öne çıkmasına ve teicih edilmesine sebep oımuştuı. '
Türk ihracatını desteklemek amacıyla, .yurtdışı dQmiryolu taşımacılığında artan şirket işhlmi, YurtiÇinde ise genişleyen 

_müşteri portf8yü heticesinde 
'yeni 

yr:t "- yup.u ıırtıyu",
oluştuğundan, bu kapsamda şirket taıafından aşağıdaki yatinmlaın yapiımasına ı.ura.
verilmiştir.

26l,300,00
39,195,00

|.959,75

52.260,00

6.532,50

326,63

l00.000,o0

5.000,00

8.426,13

475.000,00

ı l9.350.000,00

0,0039E

Ayrıca Son 2 yıld
Kambiyo Zarar|arı
Tebliğ ile kira ge
dönmesi sebebiyle

ır artan döviz kurlarından kayn$lı olarak, YP kıedilerde oluşmuş olan
ve Ti.lrk Paıası Kıymetini Korüma Hakkında 32 Sayılı Karaıa İlişkin

lirlerinin büyiik kısmınrn yp ağu|ın olan gelirlerden Tilrk Lirası'na
düşüş göstermiş olan Öz Kay{ak yapısırun Maddi Duran Varlıklann

TA,ş

D Blok
.18
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Halkaaıa ilişkin Şirket'in katlanacağı tahmini rnaliyetler şağıdaki gibidir (TL)

Halkı Arz Tıhmlnl

Mah.



Değerleme çah
beklenmektedir.

2E.SULANMA ETKİSİ
28.1.Hatka arzdan kaynaklının sulanmı otlıi§lnlı ülktan vO y|lzdosiı
%l00 Katılım Halinde:

Tı_
30.05.2020

şması (Aıazi,/Arsa/Bina/Taşıt doğuteıneleri) ile pozitif artış göstermesi

Bunun yanında, şirketin sermay: yupo,ıu güj.ndiımçk ve l1.1 maddesinde detaytı
PaYlaŞıldığı üzere iŞletme sermayesi.açıgın,n tuİutılmur,* yo".iıl pi",ı*ilil;iji;"r.
artırımı i|e çok daha güçlü ve sağlıklı bir ozı<ayn{ı< yup,rioıuşu.j.ti" güj... e;'r*o'.,özkaynak yapısı ite fırsat yatınnılannı a"|ru' otu, iegeıenaiıeliıecer t r*ayapıya ulaşacaktır. 

l

Bu sebeple yeni yatırımlann 
.bir 

kısmuıı 
^v9 

n9s$if işletne sermayesinin finansmaııı içinbedelli sermaye artınmına eidilmesine, ı' 9.35o6do:Tilİ- ç**ı-i;";"y;;;r",nakit karşılanmak iızere iso.ooo-ooö-i-i';;-;E;;a, sermaye artrnmmda meycutortaklann yeni pay alma haklanrun kısıtlanmanasıq[ tr"l"İlrrlİİ"l
pay süiplerinin yeni pay ama $kıynı 1amameıı kultanacakları varsayınuy,a, söz konusubedelli sermaye artınmından yaklaşık l 30.000.00b-TL T*oO, lt 

"ç 
İ"liİ-,İlj.-Jİ...tolup, sermaye artınrnı silrecine ııışii, t n iri h"ıkİ ; nİıiyetıerinın mahsubu sonucu eldeedilecek tahmini nakit girişi, negatif işl.t"r" *ruyirinı-o-d""rrmanında ve grııbun 202l yılıiçin planlamış olduğu yeni yatınmlarınü kullrrİ;ükt;. 

--

sermaye Artlnm sonlasl
Ödenmiş Sermaye
Yeni Pay Alma Hakkı Kullanlm Flyatl
İhraca ilişkin Tahmini Toplam Maliyet
Defter Değeri (Ana ortakhğa ait}
Pay Başlna Defter Değerl (Ana ortakhğa aıt)
Mevcut ortaklar için Sulanma Etkisi (TL}

Mevcut ortaklar l

1if Yatırım Menk

çin suIanma Etkisi %

ul Değerler A.Ş, Reysaş Tfuımacılık Ve Ticaret Anonim

21.134.$04

o,ızlos

250.0@.00o

1

475.mo
151.309.5o4

0,60524

o,428L6
242%

Hesaplamalar yukandaki varsayımlar/verilor. ışığınde yopılımş olup, gerçk verilerin oroyaçıkmasından sonıa yapılacak heiaplamalarda b,iri r"riıiı,{ü 
"i"uı#hi;: 

--

28,2,Mevcut hissedarların halka arzdın pıy alı|ımıtırı du.runindı (yeni pıy almahaklarını kullanmamılırı durumunda) sulıor" ufn loİt tutın vo yllzOesİ
Mevcut hissedarların yeni pay.alma haklannı kulhnnamalan ve kullanılmayan paylanntamamınln BIsT'te satılması durumunda dolaını{$i pav mittan satışı yapılan paylaımiktannca artacaiıır. Mevcut ortaklann y"J plriE"'nitı*.a. n"iiirgiT#*nriiirr"yoktur. Bu neden]e bu durum hesap edilemem.d.İir.İ-- 

-

29.UZMAN RAPORLARI \.E ÜÇÜNcÜ IdşİLE*DEN ALNANBİLGİLER
29.1.Halka arz süreclnde ihrıççıyı dınışmınlık yı!ınhr hıklıındı bilgİlor:

TlcARETA.ş.

Mah.

D

Altem
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119.350.000



ışbu İzahname'de sektör yayuılarından, pazar araiunnaanııd.in ve herkese açık diğer bilgi
|allatlanldaıı elde edilmiş tarihsel pazar verilerinİ r* ongoruıuru y.. verilmektedir. ortakl*hakkında bilgiler ve fınansal durum ve faaliyet |sonuçil ülili;;;;;il; "*ir'"
yayınlamış olduğu raporlarınlan !1an uııgııei kuilanıü,şo.. iJ.^*";Jl ;;;;;;;*,.bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgileri;kaynadı J" U.iİnl.iş'l..
İşbu izahname hazırlanırken edinilen 

]e üçilncü s{hıslardan alınan bilgilerin aynen alrndığı,İhraçcının ve Altematif Yl|.]r. A.Ş.'nii;İId,ğlrİİ-ııeiıı üç{incü şhsıı yayınladığıbilgilerden kanaat getirebildiği k{anvl1 uç,rı*utoııgiĞrı iunıış il y*;iil,iai,-i.r**t
herhangi bir eksikliğin bulunmadığıru U"vİ9*İ* İ**İl" ulrln*J, *l*lır'*r,İİ#o.,pazar araştırmalarında veya diğer herkese açık bilğ kaynaklarında uçu""'i İmjrı* *ıı.,bilgilerin güvenilir otduğu di§iınülmekle biı[Ğ, tue,.", bir 

'doğuiama 
ışı..ira*geçirilmemiştir.

şirketi' ne sermaye artırımı ve halka arzla ilgili olarak aracılık hizmeti vermekledir.

i
29,2 uzmın ve bağımsz denetim raportın ile liçüncü kişilerden ılınan bilgiler:

Mah.

8lok

111

Bu. izahnamede ihraççırun içinde bulunduğu sektö{c iıişkin olarak göriişleri sunulan uzmankili veıa..|uruluşlann ihıaççı 
_velveya ilişkili şi.t"tı!.i ıı'Ş ı,ıçtir ilişkisi olmadığ gibi ihraççıve/veYa iliŞkili Şirketleri tarafından inraİ eaıİen mbnkuü k,ymetıere veya brmlan elde etmehakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara salıip değildirleİ. Aynı kişiÜı, ıhruçİİ 

'*"rra*daha önce istihdam edilmem§let veyaiı,ruçç,a* ı,ğrİ;;]bfu u.r.,.ı;;,şı;il. t;;,",nyönetim ve denetim organlarından heüangi- birinde tıyeilmamşlardır. Ayrıca, bu kişi veyakuruluşların ha|ka arzı gerçekleştirecek *ui, tr* il"'j"İi. bugı*rı* tuı*-u.*tuar.

3o.pAyLAR iın iı,ciıi vnnciırN»iRME ESA§LARI
30.1.Pay satın alanların vergilendirilmesi ]

30,1,1, payların elden çıkarılmısı karşılığndı soğanan kızançların vergilendirilmesi



yatırımcılann işlemlerinde vergi tevkifatııuü ,.+ırua, osasen ilgili sakteyıcı kuruluşunsorumluluğundadır. BiST'te işl9m 
.sore1 biı n.n"$oşü uı, u.uı." ,ü o*,-ti,"*"iiii*nistenmesi.hAlinde, nakli gerçeiileştır".eı. uariia ,"F;;;ir*, nakli istenen kıyınetle ilgilialış bedeli ve alış tarihini naklin'yapılacağ, ı.r-rİ. üü*"ektir. Bildirilecek tarih ve bedel,tevkifat matrahının .espitinde aıı.tut" aı,ia"utt".lsö; [;;r., payların bir başka kişi veyakurum adına nakledilmesi hd|inde a|ış u"a"ıı.iİ,- ,. 

-ı,ş 
turıt inin ırııiye-iaı<ııİı;,ğı'nabildirilmesi gerekmektedir. l - *

30,2.Hisse Senetleri Kır PıyIırının ve Temettil lvınslannın Ve rgilendirilnesi
30.2.r. Gerçek Kişiler
30.2.1,1. Tım Mükellef Gerçek Kişllor

30.2.1.2, Dır Mükellef Gerçek Klşller
Dar mükellef gerçek kişilere yapılan kar payı ödemolerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesi,tam mükellef gerçek kişiler içın yapılan aç ar çerçevesinde yürütülmektedir. Darmükellef gerçek kişilerin tevkifat yoluyla menkul sermaye iratlannmTürkiye'de beyan edi lmesine gerek bulunm amaktadır GvK,Md. 86/2). Vergisi tevkif suretiylealınmamış menkul selmaye iratlannın ise milnfeıit beyanname ile l5 gün içinde vergi dairesinebildirmesi gerekmektedir (GVK, Md. 10ı/5).

30.2.2 Kurumlar
30.2.2.1. Tam Mükettef Kurumlar lle Hisso Sonbtlerİni Türkiye'deki Bir İşyeri veyaDaimi Temsilcisi Vasıtasıytı Elinde Bulundu"oo O-İİüİİltrllef Kurumlar
Adı geçen kıırumlara, diğer bir tam mükellef kururi
tevkifata tabi değildir (KVK, Md. l5/2 ve Md .30/3)

tarafından yapılan kar payı ödemeleri
Bu kurumlarm, diğef tam mllkellef bir
kurumlar vergisinden istisnadır (KVK,

kurumdan aldıkları kar payları, iştirak kazancı ol
ncak, iştirak kazancı istisnası, yıhnm ve ortaklıkl alınan kar paylan

a t
lt

Md. -a-l). A
tı{t

nd

tLz
D



iÇin geÇerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yaünm fon ve ortaklıklan düil olmak ilzereYatlnm fon ve ortaklanndan aıınan iar puyı*i,n,[u.r'ku_o.* dahil edilerek kurumlarv^ergisine.tabi tutulması gerekmektedir..Kurıınlar 
'rPigrJ."o"ırr* 

dahil edilen bu kar paylanıç,n, dağıttmı yapan yattrım fon ve ortaklrğı biiny.,iinıi oa"n-ış olan vergi, alınan kar payınaisabet ettiği futarda, yıllık b"ü3.T"$. i.*pı'"n+ t*i"i---i*g.,"i"İ'iJiroTaiiİiıı"(KVK. Md. 3412). Mahsup ediıecek b, ,;;gi:yriil;}i'r"yu ortaklığndan alınan net karpayının geçerli kesinti oran kullaıularak brüii"şii.iıİr*ir*.tü" n..upıin nJ,a,,.-'* 
..-'

30.2.2.2. Diğer Dar Mükellef Kunumlır |,

Hisse senetIerini Türkiye'de bir işyeri veya daimiı temsilcisi vasıtasıyla otmaksan elindebulunduran dar mukelleikurumi#yi#il;;|'o"i'.#ı.ri, tam mükellef gerçek kişitereödenen kar.paylanna ilişkin yup,ı- iç,u*a,i, !{iffiına. tevkifat uygulamasına konuolacaktır. Menkul sermave iratlan tızerinden t rı,ı'i[.i*rıvı. arrrir.öİ*,-oŞirirt.ıı.rkurumlar.açrsından nihai vergi 
-olup 

(iYK lüFö;;[ ffiı r"rı.ityoluyta alınmamış menkulsermaye iratlannın beyan yoluyla vergilendirilmesi glr"tİul*"alr.

30,2,3, Vergi tevkifahmn ihraççı tırıfındın kesİünos| sorunlutuğunı ilğkİıaçıklama:

Vergi mevzuatı uyannca l ocak 2006 - 3l Araıü 2020 döneminde ise hisse senetlerinin eldençıkartılması kaışılığında elde editen t;çı* Tiıi*İri,li,ii b",k n, ;;.,-k*;;;; ;.y"saklamacı kuruluşlarca, kar paylan tçi;;;,af"t;;kj'üiri* t r* *"tndan kesilecektir

ıı, İıın,lÇÇı VEYA HALKA A*, EDEN TARA,INDAN ,ERİLEN İzİNHexxıxnı siıci
31.1, lhraççı veya halkı aız.eden 

_tarafındın İzıhnamonin kullınılmısını iüşkinveriien izin ve izin verilen herhınğ. nıi i.ilıiı.[J"şun pıylırın sonrıdan tekrır§atışına dair kuIlandığı izahnımenin içefiğinde; d;--iiglliiiişıı.lii Jiil.İ""'"İİö İlor'ettiklerine dair beyantarı:
Yoktur.

31.2.İzahnamenin kullanımını izin verilen sürc hıkkİndı bilgi:
31.3.Payların yetkili kuruluşlırcı sonrıdın tekiır sıüşa sunulıblleceğhıkkında bilgi:

Yoktur.

3l.4.Pıyların yetkili kuruluşIııca sonrıdan to}r{r sıtışaizahnımenin kullanılabileceği llll."l"" n"l.nİaİ t'lİgi",.'

dönem

sunulmışı kıpsımındı

Yoktur.

3l.S.İzahname kullanım izninin verilmesinin şırh o{n diğer ıçık ve objektif koşullırhıkkrn
Yoktur.

'ırah.0

bitgi:

113

1



31.6Yetkili kuruluşlarcı paylınn
ouıumunda, satışın koşullınnı itlşkinyıtırımcılıra sunuiacağna dıir koyu
Yoktur.

§on n tekrır §ıhşının
yetkili ku ruluş tarıfınd

gerçekleştirilmesi
ın §ıtış e§nı§ında

hır:flerlg ış uyarı notu:

3r,A İZAHNAME KULLANIM İZXİMİ BELİRLENEN BİR VEYA DAİIA FAZLA
IpTlgLi KuRuLuşA vpnlruBsİ n-İı{lnıÜtDİ'vnRift c;İ' İİ6'' ^*'
BILGİLER
3l.A.1 izahname kullınım izni verilen yetkili kuı,uluşIırın listesi ve klmlik bitgileri
(ticaret unvanlırı ve adresleri)ı

Yoktur.

3l,A,2 İzıhname, aız progrımı izıhnımesi vey| ıtz programı slrküleri onıv tırihlitibıriyle yetkili kuruluşlırıdılr betli olmıyın yöiı nıgıürın-ı<ır"y, ,.rİİarv"İrı"."E,
ve iIgili bilgiye nereden utışılıblleceğt hakkındİ ıçıklıİo:
Yoktur.

3r.B İZAIINAME KULLANIMİZNİNİN TüM Y{TKİIİ runrnuşı vnnİııwnsİDURUMUNDA VERİLECEK tı.lvr sİLcn uR l
ızıhnımeyi kullanacık her bir_yotkili kuruluşun l{ondi.lıternct sitelerlnde fuıhnımeyi
verilen izin ve koşullır dıhillnde kullındüınıiı dıir boyıılını" ye" ,."İ.lu"i
gerekti$ne dair koyu hırflerle yızılmış uyırı:

32. İNCELEMEYEAÇIKBELGELER .

AŞağıdaki belgeler Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan o}aklı Sokak No:13 Üsküdar/İ§tanbul
adresindeki ihraççının merkezi 

.ile ihraçının internct sİtesi (.;.r;y;;,;;j-i;i;ry"
Aydınlatma Platformunda (KAP) tasamıfsüiplerinin ınıj"ıem"sıtıe açıi t,rrırrı.tud;, -

Yoktur.

l)
belgeler:

a)

b)

c)

izahnamede yer alan bilgilerin aayanğıu oliı$ı|nn'hcl tüılü rapor, bilgi ve
l

Esas Sözleşme

Bağmsız Denetim Raporlan 
l

Faaliyet Raporlan i

Şirketin 30.06.2020,31.|Z.20lıg,31.12.2Ol8 ve 31.12.2Ol7'tarihi itibanyla hazrlanan finansaltabloları

33. EKLER
Ek/ı Denetim Raporlarlnl Haıırlayan Kuruluş Beyanı

l^,l

F 774


