sen
tekstil is kolu ticari borglarındakiazalıstan ve 29 Mart 2019 tarihinde satıgı gergekle
r.
nmaktadı
kaynakla
asından
Soktas India — Hindistan’ın konsolidasyondan gıkarılm

Ertelenmis vergi yükümlülügü 2019 yılında temel olarak maddi ve maddi olmayan
varliklarin tasinan degeri ile vergi matrahi arasindaki fark nedeniyle 19,0 milyon TL
tutarında azalıs göstermistir.

31 Aralik 2019 tarihi itibarryla Szsermaye toplaminda 68,4 milyon TL’lik azalis

gergeklesmistir. Sözkonusu dügüs kismen baglı ortaklık satisindan kaynaklanan maddi
duran varlıklar yeniden degerleme fonu gibi etkilerden ve dónem zararindan
kaynaklanmaktadır.

31.12.2017
0,82

31.12.2018
0,61

31.12.2019
0,56

5,33

5,01

8,40

Alacak Devir Hızı (gün)

60

67

70

Stok Devir Hızı (gün)

94

100

108

81

102

126

Net Finansal Borg / Ozsermaye

3,78

3,25

5,30

5,36

3,84

5,97

Net Finansal Borg (milyon TL)

352,4

423,2

328,2

TEMEL ORANLAR:
Cari Oran

Toplam Borg / Özsermaye

Borg Devir Hızı (gün)

Net Finansal Borg / FAVOK

2019 yılı sonu itibari ile, 2018 yılı sene sonuna göre cari oran 0,61’den 0,56’ya

düsmüstür.

2019 yılı sonu itibari ile, 2018 yılı sene sonuna göre Net Finansal Borg / Ozsermaye

oranı 3,25°ten 5,30’a yiikselmistir. Bu yükselisin temel nedeni net finansal borgtaki
dügüge kargın, Szsermayenin maddi duran varlıklar yeniden degerleme fonunda bagl
ortaklık satısı sonucugergeklegen fon azalisindan dolayı azalmasından kaynaklanmustir.

10.2. Faaliyet sonucları:

10.2.1. Ihraegının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
faaliyet sonuclarma iliskin bilgi:
Sirket’in 31.12.2017, 31.12.2018 ve 31.12.2019 12 aylık finansa! dénemlere iliskin faaliyet

sonuglarını gósterir tablolar asagida yer almaktadır.

Baÿimsiz

Denetimden

Gecmis
31.12.2017
322.651.533|
21.451.499
254.612.283
89.490.749
-31.689.339|

Gelir Tablosu (TL)
Hasilat
Canlı varlık de&erleme farkı
Satısların maliyeti (-)
Brüt kar/(zarar)
Genel yónetim giderleri (-)
61

Bagımsız

Denetimden

Gecmis
31.12.2018
373.898.521|
37.222.678
-282.871.339
128.249.860
-31.368.594

Basımsız

Denetimden

Gecmis
31.12.2019
306.487.757
36.104.301
-259.481.108
83.110.950
-28.281.899

Pazarlamagiderleri (-)
Arastırma ve gelistirme giderleri (-)
Diger faaliyet gelir/gider neti
Faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelir/gider neti
Özkaynak yöntemiyle degerlenen yatırımların
kar/zararindaki paylar
Finansman gideri öncesi faaliyet karızararı
Finansman gelir/gider neti
Sürdürülen faaliyetlerden vergi óncesi kar / (zarar)
- Dönem vergi gideri (-)
- Ertelenmis vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karv(Zararı)
DONEM ZARARI

-20.927.759|
-2.082.837
11.166.554
45.957.368
-2.787.009
0

-26.575.908
-2.235.513
22.856.307
90.926.152)
-2.998.403
0

-26.458.433
-941 473

43.170.359
-82.228.794|
-39.058.435|
-4.881.018,
317.683
-43.621.770|
-43.621.770|

87.927.749
-148.511.925|
-60.584.176|
-14.074.553
-1.503.842
-76.162.571|
-76.162.571

62.563.383
-81.854.071
-19.290.688
0
4.924.649
-14.366.039
-14.366.039

10.066.863
37.496.008
23.059.352
8.023

2018 yılında, 2017 yılına göre Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı USD
bazında %3,6 artmıg olmasına rafmen, sektörel ihracatın %70’inin Avrupa’ya
yapılması nedeniyle bu devrede gerceklegen ortalama %4,7'lük parite artısından
arındırıldıdında artis %0,1 oranindadir.
Ayn dönemde Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı USD bazinda 4% artmasina ragmen,

bunun icerisinde SÖKTAS’ın faaliyet gösterdigi “dokuma kumag” ihracat: ise USD

bazında 3,9% azalmıstır.

Türkiye’deki tekstil ig kolunda, kumas satıgları, metre bazinda 2018 yilinda, gegen
yılın aynı dönemine kıyasla %4’lik bir azalma góstermesine ragmen, ciro kurların

etkisi ile aynı dönemde %21 artmıgtır.

Hindistan da ise 2016 Kasım ayında hükümetin kayıtdızı ekonomiyi kontrol altına
alma amacıyla en büyükiki banknotu tedavülden bir günde kaldırması ig ticarette bir

sok etkisi yaratmıstır. 2017 yılı Temmuz ayinda ise Hindistan hükümetinin KDV
sistemini aynı süratle devreye alması tekstil ve perakende sektöründe mügterileri ve
tedarikgiler tarafından belirsizlik yaratmıztır. Söz konusu gelismeler sonrasında
SÖKTAS’ın sevkiyatmiktarı 2018 yılında, öncekiyıla göre %11 azalmıs, ciro ise USD

bazında %21 azalmıstır.

2019 yılında SÖKTAS’ın faaliyet gösterdigi “pamuklu dokuma kumas” ürün
grubunda Türkiye ihracatı 2018 yılına göre USD bazında %8,0 azalmıstır. Türkiye’nin
toplam tekstil ihracatı da aynı kargılastırma dönemlerinde %5,5 düsmüstür. Türkiye
perakende ic piyasasındaki ani durgunlugun sonucunda, SÖKTAS’ın Türkiye’deki
tekstil is kolunda metre bazında kumassatıgları 2019 yılında %15 gerilemistir. Buna
karsın EUR’nun TL kargısında deger kazanması nedeniyle kumas satıs hasılatındaki
düsüg bir öncekiyıla kıyasla sadece %4 seviyesinde olmustur.

Süt hayvancılıdıis kolunda ise 2018 yili cig siit satig miktar1 26.101 ton ile gegen yilin

%5 altında (2017: 27.419 ton) gergeklegmistir. 2019 yılı gig süt satıg miktarı 26.165
ton seviyesiyle 2018 yılı ile benzer seviyelerde gergeklegmistir. 2019 yılında gegen
yıla göre sürüdeki hayvanartısı besi hayvanlarında olmus, bunun yanında 2019 yılında

gebe düve satısı gergeklestirilmistir. Disi hayvansayıları aynı seviyede tutuldugu igin

üretilen & satılan gi& süt miktarı gegen yıla göre aynı seyirdedir.

Ayrıca 2019 yılında talep dügüsü nedeniyle sürüdeki erkek hayvan satısı sayısının
azalmasına baglı olarak canlı varlik satis gelirleri önceki seneye kıyasla%3,0 düsüsle
36,1 milyon TL olmustur.

2018 yılında artan yem maliyetine karsın gig süt tabanfiyatındakiartısların gecikmesi

nedeni ile TL maliyetli, kaba yem aßırlıklı besleme uygulamaları 2019 yılında da
devam etmistir. 2017 yılı igerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende gi& süt satis

baslamıs olup, 2019 yılsonu itibariyle 280’den fazla noktada tüketiciye ulasmaktadır.

Diger yandan 2013 yılı itibarıyla devlet tesvikleri kapsaminda devreye girmis olan

“Onaylı Süt Ciftligi” destegi devam etmektedir. Sürüde yapılmakta olan genetik
seleksiyon programının olumlu etkileri görülmektedir.
Tüm bunların sonucu olarak konsolide satis hasilatinda kurlarda yaganan artigin

etkisiyle 2018 yılında öncekiyıla kıyasla %29,4 artısla 197,4 milyon TL seviyesinde
gergeklesmistir. 2019 yılında konsolidesatis hasilati gegen yıla kıyasla %18,0 azalarak

306,5 milyon TL olarak gerceklesmistir. 2019 yılında ciroda görülen azalıs temel

olarak Türkiye’deki mamul kumag satıglarının metre bazında %15 azalarak 5.930 km
seviyesinde gerceklegmesi ve Sirketin %100’üne sahip oldugu, bünyesinde yaklasık
900 caligani barındıran Hindistan’daki kumag üretim fabrikasının 2019 yılı iginde
satısından kaynaklanmıstır.

Maliyet tarafında ise 2018 yılında öncekiyıla kıyasla %11,1 oranındaartis görülmekle

birlikte, 2019 yılında Sirket’in yürütmekte oldugu maliyet azaltıcı tedbirleri de igeren
dónúsiim stratejisinin etkisiyle gegen yıla oranla %8,3 azalma kaydedilmistir.

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı kaleminin yıllar itibariyle seyri
incelendiginde 2017 yilinda 43,6 milyon TL zarar, 2018 yiinda 76,2 milyon TL zarar

ve 2019 yılında 14,4 milyon TL zarar olustugu görülmektedir. Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Zararı'nın temel sebebi co$unlugu kredilerden kaynaklanan gergeklesmemis

kur farkı zararından olusan finansman giderleridir.

SÖKTAS’ın Hindistan'da kurulu baglı ortaklıdı Soktas India Private Limited'in

tamamı ödenmis 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden
itibariyle
1.650.000.000 Hint Rupisi (29.03.2019
SÖKTAS’a aitpayların,

2019
Mart
29
üzerinden
Degeri
esdeeri) Sirket
milyon TL
134
itibariyle düzenlenecek ve sınırlı bagımsız denetimden gececek finansal
tablolar üzerinden finansal borgluluk, isletme sermayesi degisiklikleri gibi tizerinde

anlasilmis ayarlamalardan ve kapanıs sartlarmin yerine getirilmesinden sonra
hesaplanacak hisse degeri tizerinden Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu

devri
sirketlerinden Grasim Industries Limited'e satıgı tamamlanmıs, pay
tutarının
toplam
islemlerinin
devri
ve
satısı
gerceklesmistir. "Finansal Duran Varlık"
SÖKTAS’ın mali yapısının

güçlendirilmesini teminen,

söz

konusu

baßlı

ortaklık hisselerinin satısından elde edilecek fonun en az %90'nın fonun
elde edilme tarihinden itibaren bir ay iginde her türlü muvazaadan ari bir sekilde
nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılacagı belirtilmistir.

Hisse satısından 11.04.2019 tarihinde tahsil edilen net 15.145.730,61 EUR’nun

%91,22'si ile T.is Bankası A.S., TSKB A.S., Odeabank A.$S. ve T.Vakıflar Bankası
T.A.O. nezdindeki kredilerden 13.815.904,35 EUR es degeri kapama yapılmıstır.

Ayrıca 29 Mart 2019 itibariyle sinirli bagumsiz denetimden gegen finansal tablolar
>

7 Haziran
ayarlamalardan sonra hesaplanan toplam hisse degerinden 3.9 milyon TL
eki
nezdind
A.S.
Bankası
Is
T.
la
tamamıy
2019 tarihinde tahsil edilmig ve bu tutarm
kredilerden kapatma yapılmıstır.
Busayede 2019 yılsonu itibariyle sirketin net borcu gegen yıla oranla %22,4 azalarak
nin
328,2 milyon TL’ye dügmügtür. Sirketin net finansman eiderleri kurfarkı giderleri

de azalmasına baglı olarak 2019 yılsonu itibariyle gegen yıla gore %44,9 oranında
düsmüstür.
2018 yılında Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karsı deger kayb1 nedeniyle

kurlar %33 yükselmis, dövizli borgların dönem sonundaki bu anlık kur üzerinden

tahakkuku kaynaklı coßunlugu gergeklesmemis 61 Milyon TL’lik kambiyo zararı

olusmustur. Sóz konusu dóvizli borglarin coguntugu, Sdemesi daha 5 yil slirecek
kredilerden olusmaktadır. 2017 yilinin ilk geyreginde gergeklegen yapılandırma ve
2019 yılında SÖKTAS India’nın satıgından elde edilen gelir ile yapılan geri ódemeler

sayesinde konsolide net finansal borçlar 2017 yılı sonunda 78 Milyon EUR’dan 2019
Aralik sonuitibariyle 49 Milyon EUR esdegerine gerilemistir.
Kurfarkı giderlerinin büyük kısmı yabancı para cinsi kredilerin gergeklesmemis kur
farkı giderlerinden olugmaktadır. Yabancı para cinsi kredilerin tufarları, kur
degisimleri ve uzun vadeli krediler üzerinden gerçeklesmemis kurfarkı zararları yıllar

itibariyle agaidaki tabloda sunulmustur.
EUR uzun vadeli kredi bakiyesi
- milyon
USD uzun vadeli kredi bakiyesi

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

42,1

38,0

27,0

- milyon

13

0,5

-

EUR kurundaki degisim
USD kurundaki degisim

0,8
0,3

1,5
1,5

0,6
0,7

kur farki gideri- milyon TL

33,91

57,47

16,79

kur farkı gideri- milyon TL

0,32

0,68

-

(34,23)

(58,15)

(16,79)

EURüzerinden gerçeklesmemis
USD üzerinden gerçeklesmemis
Toplam gergeklesmemis kur
fark: geliri / (gideri)- milyon TL

kurlarindaki artis sebebiyle mali tablolarina
SÓKTAS'n EUR/TL ve USD/TL
yansıttıgı yabancı para cinsi krediler gerceklesmemis kur fark: giderleri yillar itibariyle
sırasıyla 34,23 milyon TL gider, 58,15 milyon TL gider ve 16,79 milyon TL gider

olarak gerceklesmistir.

EUR/TL
USD/TL

31.12.2017)
4,5155
3,7719

31.12.2018)
6,0280
5,2609

Deÿisim
%33,5
%39,5

31.12.2019
6,6506
5,9402|

Degisim
%10,3
%12,9

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Brüt Kar Marjı

27,7%

34,3%

27,1%

Faaliyet Kar: Marji

14,2%

24,3%

12,2%

MARJLAR

-

17,9%

29,5%

20,4%

FAVOK Marjı

(4,7%)

(20,4%)

(13,5%)

Net Kar Marjı

2017, 2018 ve 2019 yıllarında konsolide FAVOK marjlari sirastyla %20,4, %29,5 ve
%17,9 olarak gerceklesmistir. 2019 yilinda FAVÖK’te önceki yıla göre görülen azalıs
temel olarak 29 Mart 2019 tarihinde satıgı gergeklegen Soktas India — Hindistan’ın
konsolidasyondan gıkarılması ve Türkiye Tekstil is kolunda 2018’e göre satis
miktarındaki düsüs, toplu sözlesme dönemi nedeniyle ücretlerde artis ve enerji
maliyetlerindeki yıldan yıla ortalama %39’luk artıstan kaynaklanmıstır. 2019 yılında

tekstil is kolu FAVÖK marjı %12,5, süt hayvancılıgı ig kolu FAVOK marjı %36,2
olarak gerceklesmistir.

10.2.2. Net satislar veya gelirlerde meydana gelen önemli degisiklikler He bu
deëisikliklerin nedenlerine iliskin açiklama:
Tekstil Sektörü:

Türkiye’dekitekstil is kolunda, kumagsatısları, metre bazında 2018 yılında, gegen yıla kıyasla
%4lik bir azalma gôstermesine raëmen, ciro kurların etkisi ile aynı dönemde %21 artarak
212,4 milyon TL olmustur (2017: 175,4 milyon TL). 2018 yılında kumassatis miktarı 6.977
km ile gegen yılın %4 altında (2017: 7.280 km), gömlek satıs miktarı da 121 bin adet ile gegen
yılın %17 altında (2017: 147 bin adet) gergeklesmistir.

Türkiye perakendeic piyasasındaki ani durgunluëa ra&men, Türkiye’deki tekstil ig kolu 2019

mali yilinda kumasgsatis hasilatinda bir Gnceki yila kıyasla düsüs %A seviyesinde olmus ve

204,9 milyon TL sevivesinde gergelesmistir (2018: 212,4 milyon TL). 2019 yilinda kumas

satıg miktarı 5.930 km ile gegen yilin %15 altında (2018: 6.977 km), gömlek satıs miktarı da

101 bin adet ile gegen yılın %17 altında (2018: 121 bin adet) gerçeklesmistir. Toplam
konsolide kumas satis miktarındaki düsüg temel olarak Sirketin %100’üne sahip oldugu

Hindistan’daki kumas üretim fabrikasının 2019 yılı iginde satıgından kaynaklanmıstır.

Tekstil is kolundaki satislar, agagidaki tablolarda Km ve milyon TL olarak gôsterilmis ve

dünemler arasindaki degisimler de ayrbir tabloda sunulmustur.

Satıslar (Tekstil Is Kolu)

Túrkiye
Hindistan*

KM

7.280
6.895

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Milyon TL

175,4
1002|

KM

6.977
6.154

Milyon

TL

212,4]
103,7|

Milyon

TL

KM

204,9
31,2

5930|
1.367

29.03.2019 tarihinde Soktas India’nin satis: nedeniyle 2019 yalindaki veriler 01.01.2019-29.03.2019 tarih araligina
aittir.
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Wa
?

2018-2017

2019-2018

Milyon TL

KM

Deÿisim

-303

Türkiye

-741

Hindistan

Milyon

TL

KM

-1.047

37,01

-73

-4.787

3,51

-8

SOKTAS, 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Hindistan’da kurulu baglı ortaklıdı Soktas India
Private Limited’in tamamı ödenmis 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin % 100’ünü temsil
eden Sirket’e ait payları, Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu sirketlerinden Grasim
n
Industries Limited’e satmis olup 29 Mart 2019 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda
de
düsmesin
oranında
gikarmistir. Bu durum 2019 yilinda cironun önceki yıla kıyasla %18,0

etkili olmustur. Bunun yanı sıra 2019 yılında ciroda görülen azalıs Türkiye’deki mamul kumas
satislarinin

metre

kaynaklanmustır.

bazında %15

km

azalarak 5.930

seviyesinde

gergeklesmesinden

Sit Hayvancihg1 Sektórit:

Süt hayvancılıgı is kolunda 2018 yılı gi& süt satıg miktarı 26.101 ton ile gegen yılın %5 altında

(2017: 27.419 ton) gergeklegmistir. 2019 yılı gig süt satıs miktarı 26.165 ton seviyesiyle 2018
yılı ile benzer seviyelerde gergeklegmistir. 2019 yılında gegen yıla göre sürüdeki hayvanartısı

besi hayvanlarında olmus, bunun yanında 2019 yılında gebe düve satısı gergeklestirilmistir.

Disi hayvan sayıları aynı seviyede tutuldugu igin üretilen & satılan gig süt miktarı gegen yıla
göre aynı seyirdedir.
a
Ayrica 2019 yılında talep dügüsü nedeniyle sürüdeki erkek hayvan satıgı sayısının azalmasın
TL
milyon
36,1
diistisle
,0
kryasla%3
baglı olarak canlı varlık satis gelirleri önceki seneye
olmustur.

Süt hayvancılıfı is kolundaki satıslar, asagıdaki tablolarda Bin Ton ve milyon TL olarak

gösterilmis ve dônemler arasındaki degisimler de ayri bir tabloda sunulmustur.

31.12.2018

Kolu)

Cig Süt Satısları
(*)
Canlı Varlık ve
Diger Satislar

TOPLAM

Ton

TL

Milyon

Milyon

Milyon

ni

Hayvanalhgi Is

31.12.2019

_

31.12.2017

Satıslar (Süt

TL

Ton

TL

Ton

27.419

37,7

26.101

46,8

26.165

59,1

-

9,4

-

11

-

11,3

27.419

47,1

26,101

57,8

26.165

70,4

(*) Satılan gig süt litre basina verilen siit destekleme prim geliri dahildir.

Tüm bunların sonucu olarak konsolide satıg hasılatında 2018 yılında %15,9 oranında artıs

kaydedilirken, 2019 yılında Hindistan biriminin satısı sonucu satis hasılatında %18,0 düsüs
;
kaydedilmistir.

10.2.3. Ihraccının, izahnamede yer almas: gereken finansal tablo dénemleri itibariyle
meydana gelen faaliyetlerini dogrudan veya dolayl olarak önemli derecede etkilemis
veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında
bilgiler:

Ihragsı'nın faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek hususlar asagıda sıralanmıstır;
+
e

+
*

e

Diinya genelinde iplik ve pamuk fiyatlarındaki degisimier
Yem fiyatlarindaki dalgalanmalar

Devletin saflamıs oldugu tegvik ve siibvansiyonlar gértilebilecek yönetmelik
degisiklikleri
Ci&süt veetfiyalarında görülebilecek önemli ölgüde degisimler

Yerel ve kiiresel makro ekonomideki gelismeler

10.3. Ihracgmın boreluluk durumu
Borcluluk Durumu
Kısa vadeli yükümlülükler
Garantili
Teminatlı

31.12.2019
Tutar (TL)
257.617.749
0
137.454.685

Garantisiz/Teminatsız

120.163.064

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borgların kısa vadeli kısımları haric)

262.699.772

Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız

Kisa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

207.266.507
55.433.265

520.317.521

Özkaynaklar

61.942.038

Yasal yedekler

9.672.341

Ödenmig/gıkarılmıs sermaye
Diger yedekler

TOPLAM KAYNAKLAR
Net Boreluluk Durumu

A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Alm Satim AmaghFinansal Varliklar

D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri /

40.120.000

582.259.559
Tutar (TL)

16.969.185
0

16.969.185
0

55.262.114

46.034.111
42.912.580

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kisa Vadeli Kisma
H. Diger Kısa Vadeli Finansal Borglar

144.208.805

J. Kisa Vadeli Finansal Borclar (F+G+H)
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borgluluk (I-E-D)

127.239.620

200.966.121

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri

0

L. Tahviller

0

M.Diger Uzun Vadeli Krediler

200.966.121

N, Uzun Vadeli Finansal Borcluluk (KtL+M)

328.205.741

O. Net Finansal Borcluluk (J+N)
11. IHRACCININ FON KAYNAKLARI:
11.1. Ísletme Sermayesi Beyam

Sirket, net isletme sermayesini (dónen varliklar- kısa vadeli yükümlülükler) seklinde

hesaplamakta olup, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 yıllık hesap dönemleri finansal
tablolarına göre net isletme sermayesi tutarlarına asagida yer verilmektedir.
TL
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli yükümlülükler
Net isletme Sermayesi

31.12.2017
152.574.051
185.897.225
-33.323.174

31.12.2018
197.420.643
324.667.408
-127.246.765

31.12.2019
144.941.827
257.617.749
-112.675.922

ihragsının cari yükümlülüklerini kargılamak üzere yeterli isletme sermayesi yoktur. Sirket’in

gerek mevcut durum itibartyla, gerekse izahname tarihinden itibaren en az 12 aylık dönem
icin isletme sermayesiihtiyac: bulunmaktadir.

Hindistan biriminin satisindan elde edilen gelir sayesinde 2019 yılı iginde Sirket’e 6 milyon
ABDDolar: tutarinda isletme sermayesi girisi saëlanmustir.
Sirketin halihazirda kamuya duyurdugu ve islemlerini baslattiB: sermaye artigindan elde

edecedi tahmini 18.183.555 TL nakit girisinin %70’inin Sirket’in kamuya aciklanan mali
tablolarında yer alan finansal yüklimlülüklerinin azaltılması amacıyla kullanılması
planlanmaktadır. Sermaye artirim ile saglanan fonun geriye kalan yaklasık %30’u isletme
sermayesiihtiyacı igin kullanılacaktır..

12. EGILIM BILGILERI
12.1. Üretim, satıs, stoklar, maliyetler ve satıs fiyatlarında görülen önemli en son
egilimler hakkanda bilgi:

Ihraggının tekstil iskolundaki faaliyetleri göz önünde bulunduruldugunda, Sirket üretiminin
büyük bir bölümünü ihrag etmektedir. Bu sebeple ülkeler arasındaki serbest ticaret
anlasmaları, koruma amaglı gümrük vergileri ve diger tarife, kota vb. gibi uygulamalar
Ihraggı’nın satıg performasını etkileyebilir. Bununla birlikte Sirket’in ihracatının cogunlugu

Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bugüne dek yapılan ticari iliskiler sonucunda Avrupalı
müsterilerin dünyada degigen moda trendierine hızlı uyum sagladıkları görülmüstür.Ancak
son dönemde

söz konusu ülkelerin ekonomik aktivitelerinde görülen zayıflama da talep

tarafında zayıflıgı beraberinde getirmistir. Özellikle músterilerin tercihleri ve talep edebilme
kabiliyetleri Sirket’in gerek üreti /gerek satıs performansında belirleyici olmaktadır.

{Al
à à

lerini sürdüren Ihracgı igin
Üretiminin büyük bir bölümünü mügteri siparislerine gôre faaliyet

müsterilerinde taleplerindeki deSigim ónem arz etmektedir.
etkilemekte olup,
Hammadde fiyatlarindaki górúlen degisimler de Ihragg nun maliyetini
operasyonel karliliginda da yansima gösterecektir.

da haksız rekabeti
Tekstil sektöründe kayıt dıyı firmalar fazla olup söz konusu durum

ürün
beraberinde getirmektedir. Kayit dist firmalarin yaratmıs oldugu haksiz rekabet sektörde

satis fiyatlarint etkilemektedir.

nda;
ibraggmin süt hayvancılıgı iskolundaki faaliyetleri göz Önünde bulunduruldugu

oplantıları
Ülkemizde süt fiyatlarının periyodik bir sekilde belirlendigi Ulusal Süt Konseyit
lık sektöründe
bütün tedarik zincirini etkilemektedir. Yem maliyeti ülke genelinde hayvancı
kurlarında
döviz
birlikte
en belirleyici girdi kalemi olarak ortaya gıkmaktadır. Bununla
yla yem
yasanan degisimler de hayvan yemi girdilerini büyük digiide etkilemektedir. Dolayısı

fiyatları ve döviz kurlarında degisimler Sirket’in gerek üretim gerek satıs performansını
etkilemektedir. Söz konusu etkilesime örnek olarak; 2018 yılı son geyreginde yasanan artis

genelinde
sonrasi yem giderler hizli bir sekilde artıs kaydetmistir. Bu artis paralelinde ülke

süt hayvanlarının kesime gönderilmesi, dolayısıyla da süt üretiminin %7 civarında azaldıgı
görülmüstür. Süt hayvanları kesimi sonucunda Efeler Ciftligi’nin buzagısatısları dügmüs ve
buzafı
stokta bulunan erkek buzagı sayısı artmıstır. Et fiyatlarındaki artisla beraber erkek
satıslarında artıs görülmektedir.

Ortak egilimler; Déviz kurlarinda yaganabilecek oynaklıklar, global ekonomideki zayıf

da
büyüme ve zayıf ticaret egilimi paralelinde ig ve dıs talep yetersizligi, faiz oranların
satıs,
üretim,
iginde
sektór
iki
górillebilecek degisimler ihrageının faaliyet gösterdifi her

maliyet ve stok kalemlerini belirleyen ortak eëilimlerdir.

belirsizlikler,
12.2. Ihraggmın beklentilerini önemli ölgüde etkileyebilecek egilimler,
r:
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgile

e ilgili
isbu izahnamenin 5.bölümünde ortaklıga ve içinde bulundugu sektöre iliskin riskleril
ortaklık
iginde
yılı
bölümde belirtilen do$abilecek olası riskler dısında, cari hesap

yükümlülükler
faaliyetlerini önemli ölgüde etkileyebilecek egilimler, belirsizlikler,talepler,

veya olaylar yoktur.

13. KAR TAHMINLERÍ VE BEKLENTILERI'

ine
13.1. Ihraeeımın kar beklentileriile iginde bulunulan ya da takip eden hesap dônemler
iliskin kar tahminleri:

Yoktur.
13.2. Ihracgının kar tahminleri ve beklentilerine esas teskil eden varsayımlar:
Yoktur.

13.3. Kar tahmin ve beklentilerine iliskin bafımsız güvence raporu:
Yoktur.
seviyesineiligkin bir
| Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri igin muhtemel kar veya zarar
elde edilebilecek kar
gelecekte
veya
olarak
dolayli
da
ya
agikga
rakamının
rakamın veya asgari veya azami bir
dir.
belirtilmesi
rin
lecegiverile
hesaplanabi
zararların
cek
veya uSranabile
igin kar ya da zarar
Kar beklentisi: Sona ermis, ancak sonugları henüz yayınlanmamıs olan bir hesap dönemi
rakamının tahmin edilmesidir.

bilgilerle karsilastirilabilecek
13.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geemis finansal

sekilde hazirlandiginailiskin acıklama:
Yoktur.

lerin isbu izahname tarihi
13.5. Daha önce yapılmıs kar tahmwinleri ile bu tahmin
itibariyle hala dogru olup olmadig1 hakkinda bilgi:
Yoktur.

14. iDARI YAPL YÔNETIM ORGANLARI VE UST DÜZEY VÖNETICILER
14.1. Ihraggımın genel organizasyon semasi:
Organizasyon seması
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YÖNETIM KURULU
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14.2. idari yapi:
14.2.1. Ihraegınım yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Ady Soyadi

Görevi

Is Adresi

Son 5 Yılda

ibracgida
Üstlendigi
Görevler

MUHARREM

Yónetim

Söktas
Tekstil San.
ve Tic. A.S.,

KAYHAN

Baskani

Mah. Akeller

HILMI

Kurulu

Cumhuriyet

Yardimcilgi,

Baskan

Cad. No:54 Murahhas Úye

Söke/Aydın

enge”

Yönetim
Kurulu

KK
*

Görev Süresi/

Kalan Görev
Süresi
2019 Mali
Yilina Ait

Genel Kurul

Tarihine Kadar

- I yıldan az

Sermaye Payı

(TL)

(%)

3.118.349,93 7,77

Yönetim

Kurulu

ve

+

;

Söktas

Tekstil aS
fic.

AS,

aa SAR| Cumburiyet

OLCER

Yónetim
Kuralu

Uyesi

Tarihine Kadar

Tekstil San.

Yönetim

2019 Mali

ve Tic. A.S.,
Cumhuriyet

Kurulu
Üyelisi/

Tarihine Kadar
—1 yildan az

Tekstil San.

Yönetim

2019 Mali

Kurulu
Dyeligi/
Danismanlik

Söktas

Tekstil San.

ELBIRLIK

Uyesi

ve Tic. A.S.,
Cumhuriyet

|Mah. Akeller!
Cad. No:54
Söke/Aydın

Yönetim
Kurulu

Üyeligi/

Sóktas

Tekstil San.

ZEYNEP

KAYHAN

KANTASI

KAMIL
OMER

BOZER

Yilina Ait
Genel Kurul

Tarihine Kadar

Yılına Ait

Uyesi

Üyeligi

Tarihine Kadar

Yônetim
Kurulu
Uyeligi

2019 Mali
Yılına Ait
Genel Kurul
Tarihine Kadar

Cad. No:54

Söke/Aydın
Söktas

Tekstil San.
ve Tic. AS,
Kuralu
.
Basımsız Cumhuriyet
Üyesi Mah. Akeller
Söktas
Tekstil San.

Yönetim

ve Tic. A.S.,
Kurulu
Bagimsiz Cumhuriyet

Úvesi
y

Kurulu

Mah. Akeller

i

Cad. No:54
Söke/Aydın

. of

a ERST

-

-

220.660

0,55

8.024

0,02

-

-

-

-

2019 Mali

Mah. Akeller

Cumhuriyet

-

— 1 yildan az

Yönetim

Kurulu

-

2019 Mali

ve Tic. AS.

Cad. No:54
Söke/Aydın

|

Yilina Ait
Genel Kurul
Tarihine Kadar
— 1 yildan az

Yönetim

Yönetim

NAZIM
EKREN

Yılına Ait
Genel Kurul

Dane manlık
§

Söke/Aydın

LEYLA
KAYHAN

— 1 yildan az

Mah. Akeller
Cad. No:54

Yönetim ve Tic. A.S.,
:
Cumbhuriyet
Kurulu
Mah. Akeller
Uyesi
Cad. No:54

Yönetim
Kurulu

Art

|Murahhas Uye|

Söke/Aydın
Söktas

YAKUP
GUNGOR

Baskan

dina

GenelKurul |3.095.998,53 7,72

Cad. No:54
Söke/Aydın
Söktas

MAHMUT
NEDIM

urulu

.

wh, Ma

YardimciliBr,

Mah. Akeller

si

.

one

Genel Kurul

— 1 yildan az

— 1 yildan az

2019 Mali

Yönetim
Kurulu

Uyeligi

Yılına Ait
Genel Kurul

Tarihine Kadar
— 1 yildan az

MUZAFFER
KAYHAN

Söktas
Tekstil San.

Yónetim ve Tic. AS,
Kurulu
Cumhuriyet
Uyesi
|Mah. Akeller
Cad. No:54
Sóke/Aydin

Yönetim
Kurulu
Uyeligi

2019 Mali

Yılına Ait
Genel Kurul
Tarihine Kadar
— 1 yıldan az

-

-

Yönetim kurulu üyelerinin Söktas Tekstil dısında yürüttükleri görevier izahnamenin 14.3. ve
14.4, maddelerinde verilen 6zgegmisler igerisinde yer almaktadir.

14.2.2. Yönetimde s6z sahibi olan personel hakkindabilgi:
Adi Soyad:

.
Nihat Fadil Erten

Muzaffer Turgut

Kayhan

Yasar Baran

Görevi

Is Adresi

Son 5 Yılda Ihraccıda

Ustlendigi Górevler

Sermaye Payı

%

Cumhuriyet

CFO

Mahallesi Akeller
Caddesi no:54

Genel

09200 Séke, Aydin
Cumhuriyet

Müdür

Mahallesi Akeller

Yardımaısı

Caddesi no:54

CFO

0,00

Genel Müdür Yardımcısı

%0,06

Genel Müdür Yardımcısı

%0,12

Genel Müdür Yardımcısı

-

09200 Sdke, Aydin

Cumhuriyet

Genel
Müdür

Mahallesi
Akeller
A

Kayhan

Yardimcrs

Seyhan Aktemur

Genel
Miidiir
Yardımcısı

Caddesi no:54

"109200 Söke, Aydın
Cumhuriyet

4
Mahallesi Akeller
Caddesi no:54
09200 Súke, Aydin

14.2.3. Thrace: son 5 yil icerisinde kurulmus ise ihraccının kurucuları hakkındabilgi:
Sirket 1971 yılında kurulmustur.
14.2.4. Ihraccımın mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel
ile ihraccı son 5 yıl icerisinde kurulmus ise kurucularin birbiriyle akrabalık iliskileri
hakkındabilgi:
Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan’ın erkek kardesidir. Muzaffer Kayhan, Eyüp

Hilmi Kayhan’ın ve Muharrem Hilmi Kayhan’ın amcasının oßludur. Leyla Kayhan Elbirlik,
Eyüp Hilmi Kayhan’ın kızıdır. Zeynep Kayhan Kantası, Muharrem Hilmi Kayhan’ın kızadır.
14.3. Ihraccının yönetim kurulu tiyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Muharrem H. Kayhan
Yönetim Kurulu Baskanı

Saint Joseph’te ve Robert Kolej’deki orta ögretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil
Mühendisliäi Bölümü’nü 1976 yılında tamamlayan Muharrem H.Kayhan, MBA derecesini
Cornell Üniversitesi’nden almıstır. Söktag Tekstil San. ve Tic. A.S.’de Yönetim Kurulu
Baskanlıgı görevini yürütmektedir.
Ege Ihracatgı Birlikleri, Türkiye Tekstil Isverenler Sendikaları, Ege Balgesi Sanayi Odas nin

Yönetim Kurulları'nda görev yapmıstır. 1997-1998 yılları arasında TÜSIAD Yönetim Kurulu
Baskanı olarak görev yapmıstır. 2001 Ocak ayında TÜSIAD YüksekIstisare Konseyi Baskanı
secilmistir. 2005 yılından bu yana TÜSIAD Onursal Baskanı'dır.

Muharrem Kayhan, Robert Kolej Mütevelli Heyeti ve Izmir Kültür Sanat ve Egitim Vakfi
Yónetim Kurulu’nda gôrev yapmaktadir. 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir.

2003 yılındanitibaren Ispanya’nın Izmir Fahri Konsolosu’dur.
E. Hilmi Kayhan
Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı

1956 yilinda dogan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra,
isletme egitimini 1980 yılında Amerika’daki Ithaca Kolej’de tamamlamıstır.
Hilmi Kayhan, Sóktas Tekstil San. ve Tic. A.S.'nde Yönetim Kurulu Baskan Yardimciliët
görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Bfeler Ciftligi Tarım ve Hayvancılık A.S.’nde

Yönetim Kurulu Baskanı olarak görev yapmaktadır.
Yakup Güngör

_

Yónetim Kurulu Uyesi
1948 yılında Adana’da dogan Yakup Güngör, 1972’de Ortadogu Teknik Universitesi Endüstri
Mühendisligi bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grup’unda

calıszmaya baslamıstır. 2007 yılı sonunda kendiisi olan Care Danısmanlık Limited Sirketi’ni
kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Baskanlıgı, Bossa T.A.S. Yónetim Kurulu
Baskanlig: ve Yiinsa A.S. Yönetim Kurulu Baskanlı$ı görevlerinde bulunmustur.
Kendisi Care Danısmanlık Limited Sirketi’nin kurucusudur. Evli ve iki gocuk babasıdır.

M. Nedim Ölger

Yönetim Kurulu Uyesi

1957 yılında Istanbul’da dogan M. Nedim Ölger, 1976 yılında Robert Kolej’den mezun
olmustur. Ekonomi egitimini ABD’deki Middlebury Kolej’inde almis, 1982 yilinda Columbia
Üniversitesi’nde finans üzerine Yüksek Lisans’ını tamamlamıstır.
M. Nedim Ölcer, Citibank NYC’de baslayıp Citibank Istanbul’da devam eden kariyerinde
Akin Holding Grubu Finansman Koordinatérliigi, Interbank A.S Genel Miidtir Yardimeiligi

ve Genel Müdürlügü, Tekfen Holding A.S. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlügü,

[EG

tur. Su
Boyner Holding A.S.’de CFO ve Yönetim Kurulu Üyeligi gibi görevierde bulunmus

anda finansal danıgmanlık alanında faaliyette bulunmaktadır.
Muzaffer Kayhan
Yönetim Kurulu Uyesi

1968 yılında Istanbul’da dogan Muzaffer Kayhan, 1986 yılında Robert Kolej’den mezun
olmustur. Cornell Universitesi’nde Endüstri Mühendisligi lisans ve yüksek lisansin1, Georgia
Institute of Technologyde isletme yüksek lisansını 1993 yılında tamamlamıstır.

1994-1995 arasında Finans Bank A.S.’nde Kurumsal Finansman Uzmaniolarak galıgmustır.
Muzaffer Kayhan, Lee ve Wrangler markalarının Türkiye’dekilisans sahibi ve üretici firması

olan Mavi Ege A.S.’de 1995-1998 arasinda Genel Miidiir Yardimeiligi ve Yönetim Kurulu
Üyeligi görevlerini yapmıstır. Nuh Cimento Sanayi A.S'nde 1999-2004 arasinda Satis,
Pazarlama ve Dis Ticaret Müdürü, 2004-2013 arasında Ticari islerden sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı olarak görev yapmıstır. Bu süre iginde Nuh Grubu sirketlerinin bazılarında
Yönetim Kurulu Üyesi veya denetgi olarak görev almıstır.

Türkiye Insaat Malzemesi Sanayicileri Dernegi (IMSAD)’da 2011-2013 arasında Yönetim

Kurulu’nda görev almıstır. CNR Holding’ de 2013-2014 arasında Yurtdısı Satis ve Pazarlama

Genel Müdüri & Agao&lu Grubu Düzce Cimento Fabrikası YD"Madencilik AS. ‘de 20142017 arasında CEO olarak görev yapmıstır.
Muzaffer Kayhan hali hazırda Habas Sınai ve Tıbbi Gazlar Ístihsal Endústrisi A.S'de demircelik biriminde profesyonel yönetici olarak çalismakta ve ziraat isi ile ugrasmaktadar. Evli ve

bir gocuk babasıdır.

Zeynep Kayhan Kantast
Yónetim Kurulu Uyesi

1982 yilinda Izmir’de do$an Zeynep Kayhan, 2000 yılında Robert Kolej’den mezun olmustur.
2004 yilinda Cornell Universitesi’nde lisans egitimini tamamladıktan sonra Christies
Müzayede Evinin New York ofisinde görev almıs, 2005-2010 yılları arasında sirketin Istanbul

ofisinin direktörlügünü üstlenmistir.

2012 yilinda Columbia Universitesi’nde MFA derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitede
ögretim görevlisi olarak galısmastır.
Leyla Kayhan Elbirlik

Yönetim Kurulu Üyesi

izmir Amerikan Lisesi’nden mezun olan Leyla Kayhan Elbirlik, 2001 yılmda Bard Collegeda
Dil ve Edebiyat Bölimünden mezun olmustur. Yüksek lisans ve doktorasını Harvard
Üniversitesi Tarih Bölümü ve Orta Dogu Calismalar: alaninda tamamlayan Leyla Kayhan
Elbirlikin ihtisas alanı Osmanlıtaribidir.
Dr. Leyla Kayhan Elbirlik 2015-2020 seneleri arasinda Bogazigi Universitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde Yardime1 Docent ünvanıyla Humanities Programı Akademik Koordinatörlügü

görevini yürütmügtür. Daha önce Ozye£in Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ngeYardımcı

Docent olarak iki sene galigmus olan Elbirlik, halen bu üniversitenin bünyesinde ve Bologna

programi
Üniversitesi liderliginde gergeklegen (2016-2020) Avrupa Birligi Horizon Cergeve
A
PLOTIN
dahilinde inovasyon ve arastırma alanında toplumsal cinsiyet esitligi konulu
projesini yúrtitmektedir.
ve
Uzmanlik alanlari arasinda, Osmanh Tarihi, Orta Dogu ve islam Tarihi, Aile, Kadin

Toplumsal Cinsiyet Calismalan yer almaktadir. Akademik galıgmaları yaninda, PEN
International, Birlesmis Milletler- CEDAW gibi gesitli uluslararası derneklerde görev
almıstır.

Birgok akademik yayınının yanı sıra 2011 yılında Söktas Tekstil A.$.nin katkılarıyla, M. Baha
Tanman ile Balat Ilyas Bey Kiilliyesi Tarih, Mimari Restorasyon kitabinin editörlügünü
yapmıstır.

Prof. Dr. Nazim Ekren
.
Yónetim Kurulu Bagumsiz Uyesi

1956 yılında Istanbul’da dogan Nazım Ekren, Bursa ITIA Iktisat Fakültesi Iktisat Bölümü’nü

bitirmis ve doktorasını Uludag Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası
Bankacılık alanında tamamlamıstır.

Marmara Üniversitesi’nde 1989 yılında Iktisat Teorisi konusunda dogent ve 1995 yılında
bankacılık alanındaki galısmasıyla Profesör unvanını alan Nazım Ekren, aynı üniversitenin

akademik, arastırma ve uygulama birimlerinde idari gürevier üstlenmis ve cesitli kamu ve
vakıf üniversitelerinde ögretim üyeligi yapmıstır.

Uygulamalı Iktisat, kurumsaliktisat, finansal iktisat ve bankacılık alanlarinda egitim, ögretim
ve yónetim danıgmanı olan Nazım Ekren, aynı zamanda yeminli mali mügavir ve

derecelendirme uzmanidir.

22. ve 23. Dönem istanbul Milletvekili olarak TBMM’ye giren ve 60.Cumhuriyet

Hükümeti’nde ekonomik koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Basbakan

Yardımcısı olarak görev yapan Nazım Ekren, halen istanbul Ticaret Üniversitesi ögretim
üyesidir.

K. Ömer Bozer
Yönetim Kurulu Bagınusz Uyesi

1975 yılında TED Ankara Koleji’nde eBitimini tamamlayan K. Ömer Bozer, 1979 yılında Orta

Dogu Teknik Üniversitesi isietme Fakültesi’nden mezun olmustur. Bozer, 1982 yılında
Georgia State University’de (MBA/Finance)ytiksek lisans efitimi almistir.

Kariyerine 1983 yılında Kog Holding A.$. bünyesinde yetistirme elemanı olarak baslamıstır.

1987-1994 yılları arasında, ônce kurulus ve proje ekibinde yer aldigi, daha sonra

BütgePlanlama Müdürü ve Pazarlama ve Ticaret’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldugu
Maret A.S.’de calısmıstır. Bozer, 1994 yılında Düzey A.$.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak
salısmis, 1995-2001 yılları arasinda Diizey A.S.’de Genel Müdür pozisyonunu üstlenmistir.

2002-2005 yılları arasında Migros Türk T.A.$.’de Genel Müdür olarak galısan Bozer, 2005

yılından 2011 Nisan ayına kadar da Kog Holding A.S.‘de Gıda, Perakende ve Turizm Grup
Baskanı olarak görev yapmıstır.
Sonraki yıllarda Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Carrefoursa, Teknosa, Coca Cola Igecek, Adel
Kalemcilik, Mc Donald Hamburger Ísletmeleri, Túpras, Argelik, Boyner Perakendecilik ve
Sirketimizde Yónetim Kurulu úyesi olarak bulunmus ve bazılarında da halen Yönetim Kurulu

üyesidir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Muzaffer T. Kayhan

Genel Miidiir Yardimcisi

1984 izmir dofumludur. Orta okuvelise egitimini Ozel Izmir Amerikan Lisesi ve ABD’de

Northfield Mount Hermon School’da tamamlamustir. Ardindan ABD’de Connecticut College
ve Northeastern University’ de Ekonomi eSitimi gérmiisttir.

2008 yılında Agrita Yem A.S. (Séke, Aydin) sirketinde pazarlama müdürü olarak góreve
baslamistir. Aynı yıl Romagra Development SRL (Köstence, Romanya) sirketinde
Administrator olarak göreve baslamıstır.
2015 yılında SÖKTAS Tekstil A.$.’de sürdürülebilirlik sorumlusu olarak calismaya
baslamıstır. Ayni sirkette ticaret ve satis bölümlerinde gesitli görevier listlendikten sonra 2019

yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıstır.

Egeihracatcı birlikleri Tekstil ve Hammaddeleri birligi yönetim kurulu üyesi, Söke Ticaret
Borsası yönetim kurulu üyesi, Aydın Sanayi Odası Meclis üyesidir.
Evli ve iki gocuk babasıdır.

Y. Baran Kayhan

Genel Müdür Yardımeısı

1984 izmir dogumludur. Orta velise egitimini Izmir Amerikan Lisesi ve ABD’de Northfield

Mount Hermon School’da tamamlamustir. Tufts University’de (ABD) Elektrik Mühendisligi

dalında lisans yapmıstır.

2015 - 2019 yılları arasında SÖKTAS’ta Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıg olup, 2019
yılından bu yana Gene! Müdür Yardımeısi’dır. Marka yönetimi ve iletisimi, is gelistirme,
dijitallesme, perakende ve e-ticaret konularından sorumludur.

Oncesinde 5 yil boyunca Coca-Cola Kanada’dagesitli pazarlama, inovasyon,ürün gelistirme

ve marka müdürlügü pozisyonlarında bulunmustur.

Ege GengIs Insanları Dernegi’nde (EGIAD) yönetim kurulu üyesidir.
Nihat Fadıl Erten

CFO

1967 yilmda Bolu’da dogan Fadil Erten, 1989 yilinda ODTÜ Isletme Bölümü’nden msg
olmustur.
{ N

Arthur Andersen&Co Istanbul ofisi denetim bölümünde iki yıl calistiktan sonra 1993’de

Manchester Business School’da MBA’i tamamlamıs, aynı yıl Söktag Grubu’na katılmıstır.
Sdktas A.S’de CFO olarak görev yapmaktadır.
Seyhan Aktemur
Genel Müdür Yardımcssı
1970 Sóke dogumludur.

mezun olmustur.

1991 yılında Ege Universitesi Tekstil Múhendisligi bölümünden

Mezun olduktan sonra, yine aynı yıl Söktag Tekstil A.S.’de göreve baslamıs olup, 1995 yılına

kadar Genel Müdür Teknik Asistanlıgı görevini yürütmüstür.

1995 ve 1999 yılları arasında, sirket bünyesinde yeni olusturulan Satıs ve Pazarlama

Bölümü’nde Pazarlama Sefi olarak görevine devam etmistir.

1999 yılında Ürün Gelistirme ve Pazarlama Bölümü Müdürlügü’ne atanan Seyhan Aktemur,
2011 yılına kadar bu görevini basarılı bir sekilde sürdürmüs ve 2011 yılında Ürün Gelistirme
ve Pazarlama Bölümü’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmustır ve bu

görevine devam etmektedir.
Evli ve iki gocuk annesidir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleriile yönetimdesöz sahibi olan personelin son durum da dahil
olmak iizere son bes yilda, yénetim ve denetim kurullarında bulundugu veya ortagi

oldugu bütün sirketlerin unvanları, bu sirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve

denetim kurullarındaki tiyeliginin veya ortakliZmin halen devam edip etmedigine dair
bilgi:
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14.5. Son 5 yılda, ihragcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alman,ilgili kisiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayih
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler gecmis olsa bile; kasten islenen bir suctan dolayı bes yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasma ya da zimmet, irtikâp, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kitiiye kullanma,hileli iflas, thaleye fesat karistirma,verileri yok etme veya degistirme,
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kagakgılık, vergi kagakgılıgı veya
haksiz mal edinme suglarmdan dolayı alınmıs cezai kovusturma ve/veya
hükümlülügünün ve ortaklık isleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyusmazlık ve/veya kesinlesmis hüküm bulunup bulunmadıgına dair bilgi:
Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihragcının meveut yönetim kuralu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan

personele iliskin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya mesiek kuruluslarınca
kamuya duyurulmus davalar/suc duyuruları ve yaptırımlar hakkında bigi:
Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklıdın mevcut yönefim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan

personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi oldugu sirketlerin
itlas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklıgın meveut yönetim kurulu úyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu fiyeligine veya
ihraceidaki diger yónetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından

son verilip verilmedi$ine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihragcı son 5 yıl
igerisinde kurulmus ise kurucularm ihraggrya kargı görevleri ile yahsi cıkarları
arasındaki cıkar catısmalarınailiskin bilgi:
Yoktur.

14.9.1. Yónetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraggı son 5 yıl

icerisinde kurulmus ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları icin, ana hissedarlar, miisteriler, tedarikciler veya baska kisilerle yapılan

anlasmalar hakkındabilgi:
Yoktur.

14.9.2. Ihraggmın cıkardıdı ve yónetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personelile
ihraccı son 5 yıl icerisinde kurulmus ise kurucuların sahip oldugu sermaye piyasası
araglarinm satis. konusunda belirli bir siire icin bu kisilere getirilmis sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

15. ÜCRET VE BENZERI MENFAATLER

im kurulu üyeleri ile yönetimde
15.1. Son yıllık hesap dönemiitibariyle ihrac cun yónet
leri her türlü hizmetler iein
söz sahibi personelinin; ihraggı ve baglı ortaklıklarına verdik
nmis Sdemeler dahil) ve
ertele
sóz konusu kisilere ódenen ücretler (sarta bagh veya
saëlanan benzeri menfaatler:

eli (idari sorumlulugu
Sirket, Bilgilendirme Politikası'nda yönetim de siz sahibi person

bulunan kisileri), Bagımsız Yönetim Kurulu

Úyeleri, Diger Yönstim Kurulu Üyeleri ve

al tablo dipnotlarında
SOKTAS Grup MaliIsler Baskanı olarak belirlemistir. 2019 yılı finans
int
menfaat ve ücret toplam
SÓKTAS Yónetimde Sóz Sahibi personele saglanan hak,
nda ve sirket internet
6.309.074 TL olarak raporlamistir. I Igili dipnotlar faaliyet raporu
isveren primi, issizlik
sitesinde yayımlanmaktadır. Söz konusu faydalar tutarı maas, SGK

ı igermektedir.
isveren primi ile Yénetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkın
Genel Kurul'u takip
3 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 2018 yılı Olagan Genel Kurulu'nda,

i'nin her birine ayda
eden ay basından itibaren gegerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeler
5.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine karar verilmistir.

iiyeleriile yónetimde
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihragcının yénetim kurulu
benzeri menfaatleri
sóz sahibi personeline emekdilik ayhgx, kidem tazminati veya
olduSu veya tahakkuk
s
ayirmi
nm
iklari
ödeyebilmek icin ihraggmın veya bagh ortakl
ettirdikleri toplam tutarlar:

s kidem tazminati
31.12.2019 tarihi itibariyle Yönetimde Söz Sahibi Persone! igin ayrilmi
karsilig1 54.167 TLdir.

16. YÓNETIM KURULU UYGULAMALARI

olan personelin görev
16.1. Ihraecınm yönetim kurulu üyeleri ie yönetimde söz sahibi
süresi ile bu görevde bulundugu döneme iliskin bilgiler:
Son 5 Yılda Ihracgıda
Üstlendigi Górevler

Adı Soyadı

MUHARREM HILMI

KAYHAN

EYUP HILMIKAYHAN
a
MAHMUT NEDIM OLGER

aa

Görev Süresi / Kalan Görev
Siiresi

Yonetim Kurulu Baskam, 2019 Mali Yilina Ait Genel Kurul
Murahhas Uye

Yönetim Kurulu Baskan

Tarihine Kadar — 1 yıldan az

.

.

Mali Yılına Ait Genel Kurul
Yardımellıfı, Murahhas |m
Tarihine Kadar — 1 yildan az
Üye

Yénetim Kurulu Uyeligi/ 2019 Mali Yilina Ait Genel Kurul
Tarihine Kadar — I yıldan az
Danısmanlık

Yénetim Kurulu Uyelizi/ |2019 Mali Yilina Ait Genel Kurul

YAKUP GUNGOR

Danısmanlık

Tarihine Kadar — | yıldan az

LEYLA KAYHAN

Yönetim Kurulu Üyelisi

2019 Mali Yılına Ait Genel Kurul

ZEYNEP KAYHAN

Yönetim Kurulu Uyeligi

2019 Mali Yilina Ait Genel Kurul

ELBIRLIK
|KANTASI

rulu

Uyellgt
yes!

Tarihine Kadar — 1 yıldan az

Tarihine Kadar — 1 yıldan az

Yönetim Kurulu Uyeligi /

2019 Mali Yilina Ait Genel Kurul
Tarihine Kadar — | yıldan az

KAMIL OMER BOZER

Yönetim Kurulu Uyeligi

2019 Mali Yılına Ait Genel Kurul
Tarihine Kadar — 1 yildan az

MUZAFFER KAYHAN

Yónetim Kurulu Oyetigi [2019
Mali Yilina Ait Genel Kural
Tarihine Kadar — | yildan az

NAZIM EKREN

NIHAT FADIL ERTEN

CFO

2.2.2011 — Devam ediyor.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraça ve baëh ortaklıkları
tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele,is iliskisi sona
erdirildiginde yapılacak ödemelere/sa$lanacak faydalara iliskin sözlesmeler hakkında
bilgi veya bulunmadigina dair ifade:

Son finansal tablo dönemiitibariyle ihraggı ve baglı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu
üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, is iliskisi sona erdirildiginde yapılacak
Sdeme/saglanacak fayda bulunmamaktadir.

16.3. Ihraccının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diger komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarinin saglikl: bir bicimde yerine getirilmesini
teminen, SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri doßrultusunda, Yönetim Kurulu’na bagi: olarak

galısmak üzere Kurumsal Yónetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve

Denetimden Sorumlu Komite olusturulmustur. Yónetim Kurulu yapilanmas: geregi, Aday
Gösterme Komitesi’nin ve Ücret Komitesi’nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi

tarafından yerine getirilmesikararlastırılmıstır. Komitelerin galısma esaslarına Sirket’in web
sitesinden (www.soktaseroup.com) ulasilabilir.

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE
Ad Soyad

Unvan

Bagımsız Üye Olup Olmadısı

Nazım Ekren

Baskan

Bagimsiz Uye

Kamil Omer Bozer

Uye

Baëmsiz Üye

Komite, Sirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya acıklanması, bafımsız
denetimi ve Sirket'in ig kontrol sisteminin isleyisinin ve etkinlidinin gózetimini yapar.

Bagimsiz denetim kurulusunun secimi, denetim sdzlesmelerinin hazirlanarak bagimsiz

denetim siirecinin baslatilmasi ve bagimsiz denetim kurulusunun her asamadaki galısmaları
denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gergeklestirilir.

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

Ad Soyad

Unvan

Bagamsiz Uye Olup

Nazim Ekren

Baskan

Baëimsiz Uye

E. Hilmi
Kayhan

Uye

Bagımsız Üye Desil

Yakup Güngôr

Uye

Badımsız Üye Degil

Olmadig1

klerin erken
Komite, Sirket’in varlıgını, gelismesini ve devamını tehlikeye düsürebilecekris
ile ilgili
mesi
yönetil
riskin
ve
ması
teshisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulan
galismalar yapar.

KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Ad Soyad

Unvan

Bagımsız Üye Olup Olmadıgı

Kamil Ömer Bozer

Baskan

Bagımsız Üye

Muharrem H. Kayhan

Uye

Bagunsiz Uye Degil

Yakup Güngör

Üye

Bagımsız Üye Degil

Ebgü Senem Demirkan

Üye

Yonetim Kurulu Uyesi Degil

ı, uygulanmıyor ise
Komite, Sirket'te kurumsal yónetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadıgın
a gelen çikar
meydan
ile
dolayısı
gerekgesini ve bu prensiplere tam olarak uymama
Yönetim
bulunup
gatısmalarını tespit etmekte ve bu konuda iyilestirme galıgmalarında
arını gözetmektir.
Kurulu’na öneriler sunmakta ve Yatırımcı lliskileri Böliimü’nün galıgmal

16.4. ihracemm Kurulun kurumsal
degerlendirilmesi hakkında agıklama:

yönetim

ilkeleri

karsısındaki

durumunun

5 inci maddesinde
Sirket SPK tarafından yayınlanan U-17.1 sayili Kurumsal Yonetim Tebligi

dirma kapsaminda
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması agısından belirlenen gruplan

2020 yilinda tictincti grup sirketler arasinda yer almaktadır.

dan yayınlanan IlSirket 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK tarafın
m Ikeleri’nin
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi ekinde yer alan Kurumsal Yöneti
Kurumsal Yönetim
uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymustur. Sirket

a azami gabayı
ilkeleri’nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyl

olmayan ilkeler bazında
göstermektedir. Uygulamayagegirilmemis olan uygulanması zorunlu
e yayınlanmıs olan 2019
gerekceler Kamuyu Aydinlatma Platformu (www.kap.org.tr.) üzerind
’nda agıklanmıstır.
yılı Faaliyet Raporu’nun iginde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

bazında gerekgeler
Uygulamaya gecirilmemis olan uygulanmast zorunlu olmayan ilkeler

Snemli bir guar
asagida agiklanmis olup, meveut durum itibarryla s6z konusu hususlarin
oA|
i
gatıgmasına yol agmadıSı düsünülmektedir.
%35

e yer alan 1.3.11 ve 2.1.4 numaralı ilkeye
Sirket 11-17.1 sayilt Kurumsal Yónetim Tebligi’nd
gergevesinde
nin zorunlu olmamasi
uyuma iliskin degerlendirmesini uygulama
ilkelerin piyasa ve Sirket’in meveut
sürdürmektedir. 1.5.2 ve 4.6.5 numaralı ilkelere uyum
memektedir. 4.5.5. numaralı ilkeye aykırı
yapısı ile tam Örtügmemesi sebebiyle gerçeklestirile

fazla komitede ver almasi durumu ise Sirket
olarak, bir Yönetim Kurulu üyesinin birden
ından kaynaklanmaktadır. 4.2.8, 1.3.10
Yönetim Kurulu’nda iki baßımsız üye bulunmas
n Sirket’in degerlendirme süreci devam
numaralı ilkelere tam uyum galıgmalarına iliski
ek dönemlerde de mevzuattaki geligme ve
etmektedir. Sirket ilkelere uyum konusunda, gelec

ir.
uygulamaları takip ederek gerekli calismalart yürütecekt

ı zorunlu olan ihraegının pay sahipleriile
16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulmas
yöneticisi hakkındabilgi:
iliskiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin

Isler Baskan: Sn. Nihat Fadıl Erten’e
Yatırımcı lliskileri Bölümü dogrudan Söktas Grup Mali
t hakkında

ve potansiyel yatırımcılara Sirke
baglıdır. Yatırımeı iliskileri bölümü, mevceut
t’in bilinirligi ve kredibilitesini arttırmak;
doëru, zamaninda ve tutarli bilgi sunmak, Sirke
yönlü

aları katılımenları arasında gift
Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyum ile sermaye piyas
edir. Bölüm pay sahiplerinin soru ve bilgi
iletisimi saglamak amacıyla faaliyet göstermekt
tizere ve sirketigi ilgili birimlerle
taleplerini gizli ve ticari sir nitelidindekibilgiler harig olmak
tadır.
koordineli calismak sureti ile ivedi olarak yanıtlamak

da yer almaktadır:
Yatırımcı Lliskileri Birimi personeline ait bilgiler asagi
Yatırımcı Hiskileri Birimi Yöneticisi:

elendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Îleri
Ebgü Senem Demirkan (Kurumsal Yönetim Derec
Düzey Lisansi sahibi ve Lisans Mezunu)

Tel: 0 (256) 518 22 55

Fax: 0 (256) 518 45 39
E-posta: ortakiliskileri@soktas.com.tr

09200 Séke, Aydin
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54

17. PERSONEL HAKKINDABILGILER

dönemi igin ortalama olarak veya
17.1. izahnamede yer alan her bir finansal tablo
sayıda görülen önemli degisiklikler ile
dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu
ve cografi bilge itibariyle personelin
mümkün ve önemli ise belli baslı faaliyet alanları
dagılımı hakkında acıklama:
nel sayis: asagida gösterilmistir.
Ihraggının finansal tablo dénemleriitibariyle perso
31.12.2017

Türkiye

Efeler

Türkiye
Hindistan

Söktas Tekstil
Sóktas India

Türkiye

Séktas Dokuma

Ortalama Toplam

Toplam Beyaz ve Mavi

Ortalama Yaka

Beyaz
Yaka
11

149

Mavi
Yaka
83

669

31.12.2018

Beyaz
Yaka
10

131

Mavi
Yaka
94

573

31.12.2019

Beyaz
Yaka
13

Mavi
Yaka
96

21
147

63
666

22
136

20
656

135
124

542
651

323

1.481

299

1.343

179

801

1.642

980

dolayısıyla personel sayısı sadece 3 aylık olarak
Sóktas India firmasının 29 Mart 2019 tarihinde yapılan satig:
ortalamaya dahil edilmistir.

17.2. Pay sahipligi ve pay opsiyonları:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHIPLERI

ve son durum itibariyle
18.1. Ihrageının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı
dolayh olarak %5 ve
sermayedeki veya toplam oy hakkı icindeki payları dogrudan veya
la ortaklık yapısı veya
fazlası olan gercek ve tüzel kigiler ayrı olarak gösteriimek kaydıy
böyle kisiler yoksa bulunmadıgına dair ifade:

Dogrudan Pay Sahipligine Ïliskin Bilgi
Sermaye Payı / Oy Hakla

Ortagin;

Son Genel Kurul

Ticaret Unvanı/

(03/05/2019) itibarivie

Adi Soyads

(IL)

(2%)

Son Durum itibariyle

(%)

(TL)

Kayhan Holding AS.

9.603.302

23,94

9.603.301,69

23,94

Arife Seyda Kayhan

3.753.530

9,36

3.753.529,79

9,36

Muharrem Hilmi

3.098.350

7,72

3.118.349,93

7,77

Eyüp Hilmi Kayhan

3.095.999

7,72

3.095.998,53

7,72

Diger

20.568.819

51,26

20.548.820,07

51,22

TOPLAM

40.120.000

100,00

40.120.000

100,00

Kayhan

bulunmamaktadır.
Sermayede %5’ten fazla dolayl pay sahibi olan gergek veya tüzel kigi
nin ortaklık yapısı
Sirket sermayesinin %23,94’üne sahip olan Kayhan Holding Anonim Sirketi

asagidaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Ortaÿin Ticaret Unvam / Adi Soyadi

Mubarrem Hilmi Kayhan
Eyüp Hilmi Kayhan
Zeynep Kayhan Kantagı
Leyla Kayhan Elbirlik
Muzaffer Turgut Kayhan
Yasar Baran Kayhan
Diger
TOPLAM

a“ os
A

Sa

Sermayedeki
Pan (TL)

70.000
30.000
30.000
50.000
50.000
30.000
745.000
1.005.000

|Sermayedeki Pay
Oran (%)

7,0
3,0
3,0
5,0
5,0

Kayhan Ailesi
Sirket’in hakim ortag: birlikte hareket dahilinde Kayhan Holding AS. ve

(Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Zeynep Kayhan Kantasi, Leyla Kayhan

Elbirlik, Muzaffer Turgut Kayhan, Yasar Baran Kayhan)’dir.

olan
18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakka igindeki dogrudan payları %S5ve fazlası
veya
bilgi
iliskin
a
hakların
gercek ve tüzel kisi ortakların sahip oldukları farklı oy

bulunmadigina dair ifade:

Yoktur.
18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkındabilgi:

Grubu|

Nama/
Hamiline
Oldugu

|Imtiyazların türü
(Kimin sahip
oldugu)

Bir Paym
Nominal
Degeri (TL)

A
B

Hamiline
Hamiline

Kar Payı Imtiyazı
Imtiyaz yoktur

0,01
0,01

TOPLAM

Sermayeye
Oranı
(%)

Toplam
(TL)

0,0000000212
0,85
40.119.999,15 0,9999999788

100

40.120.000

yönetim
18.4. Ihraccinm bilgisi dahilinde dogrudan veya dolaylı olarak ihragcının
hakimiyetine sahip olanların ya da ihrascıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret
ek
unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynafı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellem
için ahnan tedbirler:

Sirket’in hakim ortagı Kayhan Holding AS. ve Kayhan Ailesi (Muharrem Hilmi Kayhan,

Eyüp Hilmi Kayhan, Zeynep Kayhan Kantası, Leyla Kayhan Elbirlik, Muzaffer Turgut

Kayhan, Yasar Baran Kayhan)dir.

Sirket’in tüm finansal raporlarının pay sahiplerinin incelemesine acık tutulması, hakim ortafın
genel kurulda oy hakkına ya da Yönetim Kurulu’'na üye segiminde aday gösterme imtiyazının

üye yer
bulunmaması, Sirket Yönetim Kurulu’nda genel kurultarafından segilen iki bagımsız

almasi, Sirket’in tabi oldugu ig denetim ve bafimsiz dis denetim yükümlülükleri ile Kurumsal

kötüye
Yönetim Ilkeleri’ne uyum kapsamında yürüttügü galıgmalar Yönetim hakimiyetinin
nda yer
kullanılmasını engellemekicin aluman baslica tedbirlerdir. Ote yandan, SPK mevzuati

alan diizentemeler de hakimiyet gtictintin kéttiye kullanumin: engellerniteliktedir.
hakimiyetinde
yönetim
Ihraccının
18.5.
anlasmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

degisiklige

yol

acabilecek

Yoktur.

olan
18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakk: igindeki dogrudan payları %5 ve fazlası
gercek kisi ortakların birbiriyle akrabalık iliskileri:

Arife Seyda Kayhan, Muharrem H. Kayhan ve E. Hilmi Kayhan’in annesidir.

19. ILISKILI TARAFLAR VE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER

HAKKINDA BILGILER

taraflarla
19.1. izahnamede yer alan hesap dónemleri ve son duram itibariyle iliskili
yapılan islemler hakkinda UMS 24 cergevesinde ayrıntılı acıklama:
lar, Kamuyu
Sirket ile iliskili tarafları arasında yapılan islemlere iliskin ayrıntılı agıklama

.2017,
Aydinlatma Platformu (www.kap.org.tr üzerinde yayınlanan 01.01.2017-31.12
dipnot
01.01.2018-31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 dönemindeki finansal tablo
ır.
aciklamalarinda 7 numaral dipnotta (“Diskili Taraf Agiklamalar!”) yer almaktad
a
19.2. Hiskili taraflarla yapilan islerin ihracgmin net satis hasilat: icindeki pay: hakkind

bilgi:

Tliskili

Net

Net

Net

31.12.2017

Satislar

31.12.2018

Satislar

31.12.2019

Satislar

1.006.501

%0,31

1.658.074

%0,44

510.478

%0,17

AS.
Diger
Toplam

333.079
1.339.580

%0,10
%0,41

312.251
1.970.325

%0,08
%0,52

21.384
531.861

%0,01
%0,18

Net Satislar

322.651.533

Taraflara

Satıslar

(%)

(%)

(%)

Agrita Tarim

H Gida

ayvancılık

306.487.757

373.898.521

20. DIGER BILGILER
20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

sermaye,
Sirket’in gıkarılmıg sermayesi 40.120.000 TL olup, tamamı ödenmistir. Cıkarılmıg
üzere
1 Kr itibari degerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 4.011.999.915adet olmak
toplam 4.012.000.000 adet hamiline yazılı paydan olusmaktadır.
20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Sirket’in Kayıtlı Sermaye Tavanı 96.000.000 TL.dır.
atı ve
20.3. Dénem bagi ve dönem sonundaki filli dolasimdaki pay sayısının mutabak
nin %
izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermaye
10’undan fazlası ayni olarak ödenmisse konu hakkında bilgi:
Bu bölümde izahnamedeyer alması gereken finansal tablo dénemleri itibariyle, dónem
basi ve dénem sonundakifil? dolasimdaki pay sayısının mutabakatı gösterilecektir.

01.01.2017-31.12.2017
Dönembagı

Dönemsonu

01.01.2018-31.12.2018
Dönembagı

Dönemsonu

01.01.2019-31.12.2019
Dönembası

Dönemsonu

|19.389.646,43 19.389.646,43 |19.389.651,65 19.389.651,65 |19.395.447,15

ak

9.537.697,54

See Pay

4.012.000.9000 4.012.000.000 4.012.000.000| 4.012.000,000 4.012,000.000 |4.012.000.000

A)

Sermayenin %10’undan fazlası ayni olarak Sdenmemistir.

leri vb. hisselerin say1s1 ve niteligi
20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senet
hakkında bilgi:
Yoktur.

paya dönüstürülebilir tahvil, pay ile
20.5. Varantlı sermaye piyasası aragları,
arının miktarı ve dönüstürme, degisim
degistirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası aragl
veya talep edilme esaslarına iliskin bilgi:
Yoktur.

kosullu ya da kosulsuz bir anlasma ile
20.6. Grup sirketlerinin opsiyona konu olan veya
sı araclari ve séz konusu opsiyon
opsiyona konu olması kararlastırılmıs sermaye piyasa
hakkındailiskili kisileri de iceren bilgi:
Yoktur.

leriitibariyle yapılan sermaye
20.7. izahnamede yer alması gereken finansal tablo dünem
lan/iptal edilen pay grupları ve
artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratı
n bilgi:
pay sayisinda degisiklige yol agan diger islemlere iliski
Kurulu toplantisinda, mali durumun
Sirket'in 23 Subat 2017 tarihinde yapılan Yönetim
yla, Sirket’in cikarilmis sermayesinin
güglendirilmesi ve finansal borgların kapatılması amacı
sermaye artırımı yapılarak 40.120.000
31.620.000 TL’den, 8.500.000 TL (%26,88172) nakit
vede SPK*ya yapılan bagvuru 21 Nisan
TL'ye yükseltilmesine karar verilmis olup, bu gerge

esi amacıyla baslatilan 8.500.000
2017 tarihinde onaylanmıstır. Mali durumun güglendirilm
stır.
TL nakit sermayeartısı 2017 yılı Mayıs ayinda tamamlanmı

li veya nitelikli yatirimeiya satis
20.8. Ihracsının son on iki ay iginde halka arz, tahsis
erin niteligine, bu islemiere konu
suretiyle pay ihracımın bulınması halinde, bu isleml
r:
olan paylarmtutari ve niteliklerine iliskin agıklamala

Yoktur.

borsada islem görmesi durumunda
20.9. Ihraccının meveut durum itibariyle paylarının
lara iliskin bir baçsvurusunun
husus
hangi payların borsada islem gördügüne veya bu
bulunup bulunmadıgınailiskin bilgi:
Istanbul Ana Pazar Grup {de islem
Sirket’in B Grubu payları SKTAS kodu ile Borsa

görmektedir.

eger ihracgı halihazırda halka
20.10. izahnamenin hazirlandig yıl ve bir önceki yılda
tarafından
ihraccının payları üzerinde üçüncü kisiler

acık bir ortaklık ise
konusu tekliflerin fiyat ve sonucları
gerceklestirilen ele gecirme teklifleri ile sóz

hakkında bilgi:
Yoktur.

bilgiler:
20.11. Esas sözlesme ve ig yönergeye iliskin önemii
adresindeki Sóktas Tekstil sayfasinda
Sirket’in esas sózlegmesinin tam metni www.kap.org.tr
.com yer almaktadir.
ve Sirket’in kurumsal internet sitesinde www.soktasgroup

20.12. Esas sózlesmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihragginm amas
ve faaliyetleri:
Esas sózlesmenin “Sirketin Maksat ve Mevzuu”na iliskin 3. Maddesi uyarinca Sirket’in
baslıca amac ve faaliyetleri sunlardır;
(a) Gida, Tarum, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kagit, Cimento, Orman ürünleri,
Madencilik, Elektrik ve Insaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Tasima ve bunlarin yan
sanayilerine iliskin tesis ve igletmeleri kurmak, isletmek, devralmak, devretmek. Sayılan
alanlarda faaliyet gösteren tesis ve isletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt iginde ve yurt

disinda pazarlamak ve satmak.

(b) Sahibi bulundugu üretim tesis ve isletmelerinin enerji ihtiyacını kargılamak üzere elektrik
enerjisi santrali kurmak,isletmek,tiretilen enerjinin fazlasin: ilgili kanun hükümleri dahilinde

satmak, bu amaglalikit petrol gazı, doßalgaz, akaryakıt gibi gesitli enerji kaynaklarını satın

almak,bayiliklerini edinmek.

(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt iginde ve yurt dısında baska
sirketler kurmak, kurulmussirketlere istirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek,
aracılık faaliyeti ve portföy isletmeciligi nitelidinde olmamak kaydıyla, baska sirketlerin her

türlü tahvil, finansman bonosu ve menkul krymetlerini satin almak.

(d) Istigal konularinda yurt iginde ve yurt disindaticari ve sinai faaliyetlerde bulunmak.
20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere iliskin önemli hükümlerin özetleri:

Yónetim Kurulu’na iliskin hükümler Esas Sözlegme’nin “Yönetim Kurulu” baglıklı 7.,

“Yönetim Kurulu’nun Müddeti” baslıklı 8., “Sirketin Idaresi, Temsili ve Yönetim Kurulu’nun

Yetkileri baslıklı 9., “idare Kurulu Vazife Taksimi” baslıklı 11. ve “Yönetim Kurulu’nun ve
Görevli Üyenin Ücreti” baslıklı 12. maddelerinde düzenlenmigtir.
Esas Sözlegme’nin “Yönetim Kurulu” baslıklı 7. Maddesi uyarınca,özetle;

Yónetim Kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak kosulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin
verimli ve yapıcı galısmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin
olusumuna ve calısmalarını etkin bir sekilde organize etmelerine imkân saslayacak sekilde
genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurultarafındanbelirlenecek Yönetim Kurulu üye sayısı

9’dan fazla olamaz.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, segimi, görev süreleri ve galısma esasları, görev alanları ve

benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diger mevzuat
hükümlerine göre gergeklestirilir.
Bir tüzel kisi Yönetim Kurulu’na úye segildigi takdirde, tiizel kigiyle birlikto, tiizel kisi adina

tüzel kisi tarafından belirlenen gergek kisi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bagımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Kurulu'nun kurumsal yónetimeiliskin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yonetim Kurulu, górevlerini etkin olarak yerine getirebilecegi siklikta toplanır. Yönetim

kurulu baskanı, diger yönetim kurulu üyeleri ve icra bagkanı/genel müdür ile görüserek
yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüg
bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erigim saglayan ber türlü
teknolojik yóntemle deistirak edilebuir. _,
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Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu toplant ve karar nisabı

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak
alınmayan yönetim kurulu kararları gegerli sayılmaz.

Esas Sözlesme’nin “Yönetim Kurulu’nun Müddeti” baslıklı 8. Maddesi uyarinca;
Yónetim kurulu üyeleri azami üg (3) yıl igin ve halefleri segilinceye kadar görev yapmak üzere
segilebilirler.

Görev süresi sona eren yónetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.
Yönetim kurulu üyeliklerinde bir bosalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli

nitelikleri haiz bir kisiyi TTK ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzatı'na uygun olarak gegici

olarak üyelige seger. Bagımsız üyelerle ilgili bir bogalma olması halinde Sermaye Piyasası

Kurulu Kurumsal Yónetim _Ikelerinde belirlenmis ilkelere uygun olarak segim yapılır. Bu
sekilde segilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul
tarafindan segiminin onaylanmasıhalinde yerine segildigi üyenin kalan süresini tamamlar.
Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman degistirebilir.
Esas Sözlesme’nin “Sirketin Idaresi, Temsili ve Yönetim Kurulu’nun Yetkileri” baslıklı 9.
Maddesi uyarınca, üzetle:
Sirket’in yönetimi ve dıyarıya karsı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Sirket tarafindan

verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözlesmelerin gegerli olabilmesi igin bunların sirket
unvanı altına konmus ve Sirket’i ilzama yetkili kisi ve/veya kisilerin imzasını tagıması
gereklidir. Sirket’i temsil ve ilzam edeceksahıslar Yönetim Kurulu’nca tayin edilerek Ticaret

Sicili’ne tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine
göre Sirket’in temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir
veya birkag murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi
olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu,dilerse, diizenleyecegi
bir ie Yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamenbir veya birkag Yönetim Kurulu üyesine
veya ügüncü kisiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun uygun górecegi konularda
kendi tiyeleri ve/veya tiyesi olmayan kisilerden olusan icra, danıgma ve benzeri komiteler
olusturur. Ana Sózlegmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetierden ve diger sermaye
piyasasi araglarindan mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından ihracına imkan tanınmıs

olanların ihracına Yönetim Kurulu yetkilidir.

20.14. Her bir pay grubununsahip oldugu imtiyazlar, baglam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Sirket (A) Grubu hisse senetleri igin kar payı imtiyazı söz konusu olup esas sözlesmenin 26.
maddesi uyarınca birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın %2’si (A) Grubu hisse

senetleri temettüsü olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akceler
ayrılmadıkga, esas sözlesmede pay sahipleri igin belirlenen birinci temettü nakden ve/veya

hisse senedi biciminde dafıtılmadıkga, baska yedek ekge ayrılmasına, ertesi yıla kar

aktarılmasına ve temettü dagıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa

senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem veisgilere, cesitli amagla

kurulmus olan vakıflara ve bu gibi kisi ve/veya kurumlara kar pay: dagrtrimasina karar
verilemez.
20.15. Pay sahiplerinin haklarmmve imtiyazlarmmdeistirilmesineiliskin esaslar:

Yoktur.

20.16. Ola&an ve olaganüstü genel kurul toplantısının yapilmasina iliskia usuller ile
toplantılara katılım kogullar: hakkindabilgi:
esas
Genel kurul toplantilan, TTK’na, SPK’na, SPK ve MKK diizenlemelerine, Sirket

sözlesmesine, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak

yapılmaktadır.

Olagan ve Olaganüstü Genel

kurul toplantı

gündemi,

Genel kurul

toplantısından ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta 6nce TTSG, KAP ve Sirket’in

internet sitesinde ilan edilir. Genel kurul Sncesinde ve sonrasinda, genet kurulile ilgili ttm
dokiimanlar www.kap.org.tr ve Sirket’in www.soktasgroup.com adresi vasıtasıyla kamuya
acıklanır.

Olagan ve olaganüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunuile ilgili mevzuat hiiktimlerine tabidir.
Sirket Esas Sözlesmesi’nin 16 ncı maddesi uyarınca, gerek Olagan gerekse Olaganüstü Pay

Sahipleri Genet Kurul Toplantisi, sirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin
bulundugu sehrin elverisli bir yerinde toplanır.
Genel kurultoplantılarının zaman, yer ve gündemi esas sözlesmenin 21 inci maddesine göre
yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur.
Pay sahipleri TTK, SPK ve MKK düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun
olarak genel kurul toplantısına katilabilirler.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip oldugu paylarin itibari degerleri

toplamının, sirket sermayesinin itibari degerinin toplamına oranlanmasiyla hesaplanir. Pay
sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katulabilecegi gibi pay sahibi olan veya olmayan bir
temsilci de yollayabilir. Kullamlacak vekaletname órnegi Sermaye Piyasası Kurulu’nun
vekaleten oy kullanmaya iliskin düzenlemeleri gergevesinde Yönetim Kurulu tarafından

düzenlenir.

Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diger mevzuat

hükümlerine uyulur.

Genel Kurul’un toplantıya gagrılmasınaaitilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereëince ¡lan ve
toplantı günleri harig olmak üzere en az üg hafta Önce yapılır.

Toplantı yerine giriste, gergek kisi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gercek kisi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini

göstermeleri,tüzel kisi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki beigelerini ibraz etmeleri ve
bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gôsterilmis yerleri imzalamaları sarttır.

Sóz konusu kontrol islemleri, Yönetim Kurulu’nca veya Yénetim Kurulu’nea géreviendirilen

bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kisi
veya kisiler tarafından yapılır.

Genel kurul toplantisina elektronik ortamda katılım; Sirket’in genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, Anonim Sirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara lliskin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin

genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüs aciklamalarina, Sneride

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabilecegi gibi bu amag igin olusturulmugsistemlerden de hizmet satin alabilir. Yapılacak
tüm genel kurultoplantılarında esas sözlegmenin bu hükmü uyarınca, kurulmus olan sistem

belirtilen
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde

haklarim kullanabilmesi saglanr.

Genel kurul toplantilarinin yapilmasina ve toplantilara katılım kosullarına iliskin esaslar,
Sirket Esas Sözlesmesinin 15-24 maddelerinde ve Sirket’in 25.04.2013 tarihli 2012 yılı

Olagan Genel Kurul Toplantisinda kabul edilerek yürürlüge konulan “Söktas Tekstil Sanayi
ve Ticaret Anonim Sirketi Genel Kurulu’nun Calisma Esas ve Usulleri Hakkında Ic
Yönerge”sinde diizenlenmektedir. Esas sózlegmemize ve Genel Kurul lg Yónergemize Sirket

internet sitesi www.soktasgroup.com ve Kamuyu Aydinlatma Platformu internet sitesi

www.kap.org.tr ‘den ulasilabilir.

20.17. Ihracemin yénetim hakimiyetinin el degistirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye nedenolabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.
20.18. Payların devrineiliskin esaslar:
Pay devirleri TTK, SPK veilgili ikincil mevzuat hükümleri gergevesinde yapılacaktır.
20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına iliskin esas sözlesmede öngörülen
kogulların yasanın gerektirdiginden daha agır olması halinde söz konusu hükümler

hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ONEMLI SOZLESMELER
SOKTAS’in Hindistan'da kurulu bagl ortaklıgı Soktas India Private Limited'in tamamı
ödenmis 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden SOKTAS’a ait
paylarin, 1.650.000.000 Hint Rupisi Sirket Degeri iizerinden 29 Mart 2019 itibariyle

düzenlenecek ve sınırlı bagımsız denetimden gegecek finansal tablolar üzerinden finansal

borcluluk,isletme sermayesi degisiklikleri gibi tizerinde anlasılmıs ayarlamalardan ve kapanıs

sartlarının yerine getiriimesinden sonra hesaplanacak hisse de$eri üzerinden Hindistan

merkezli Aditya Birla Grubusirketlerinden Grasim Industries Limited'e satısı 29 Mart 2019

tarihinde tamamlanmıs, pay devri gergeklegmistir.

Finansal yüküimlülüklerin uzun vadeye yayılması ve iläve finansman saglanması suretiyle
yeniden yapılandırılması amacıyla T. is Bankası A.S. liderliginde Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.S. ve Odeabank A.S.’nin dahil oldugu konsorsiyum ile kredi sözlesmesi 2017

yılında imzalanmıstır. Sözlegme gergevesinde mevcut kredilerden yaklasık 36 milyon USD
esdegeri karsılıfı ilk 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmıs, Is Bankası
grubundan 10 milyon USD esdegeri karsılı$ı benzer vadeli ek kaynak saßlanmıstır.

Yapılandırma sonrasında SÖKTAS’ın fon kaynaklarinin %707i uzun vadeli hale gelmistir.

22. IHRACCININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONUCLARI HAKKINDA
BILGILER
22.1.

Ihraccınıa

Kurulun

muhasebe/finansal

raporlama

standartları

uyarınca

hazirlanan ve izahnamede yer almas: gereken finansal tablolari ile bunlara iliskin
bagımsız denetim raporları:

Izahnamede yer verilmesi gereken finansal tablolara ve bunlara iliskin bagımsız denetim
raporlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Sirket'in internet sitesinden
(www.soktasgroup.com)ulasilabilmektedir.
Finansal Tablo Dönemi

1 Ocak — 31 Aralık 2017

www.kap.org.tr ‘de lan edilme tarihleri
08.03.2018

1 Ocak - 31 Aralık 2018

12.03.2019

1 Ocak - 31 Aralık 2019

16.02.2020

22.2. Izahnamede yer almas: gereken finansal tablo dénemlerinde bagumsiz denetimi
gerceklestiren kurulugların unvanları, bagimsiz denetim görüsü ve denetim
kurulusunun/sorumlu ortak bas denetginin de&ismis olması halinde nedenleri hakkında
bilgi:

Izahnamede yer alan ve asagidaki tabloda dónemleri belirtilen finansal tablolar bagimstz
denetimden geçmistir.

Finansal Tablo
Dönemi

01 Ocak- 31 Aralık
2017

01 Ocak- 31 Aralik
2018

01 Ocak- 31 Aralık

2019

x
.
Bagımsız Denetim
Ku rulugunun
Ticaret Unvanı

Bagimsiz
Denetim
Kurulusunun
.
Adresi

Güreli Yeminli

Büyükdere Cad.

Mali Müsavirlik ve
Bagimsiz Denetim
Hizmetleri A.S.

Bagımsız
Denetim
Kurulusunun
Bus
|Sorumlu Ortak Görüs/Sonug
en:
Bas Deneteisinin
Adi Soyadi

Spine Tower

|59. Sok. No:243 Metin Etkin,
|K:25-26 Maslak SMM, YMM
34398 Sartyer

Istanbul

Spine Tower

Güreli Yeminli
Mali Müsavirlik ve
Bagimsiz Denetim
Hizmetleri A.S.

Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Metin Etkin,
K:25-26 Maslak SMM, YMM
34398 Sarıyer

Güreli Yeninli
Mali Müsavirlik ve

Spine Tower
Büyükdere Cad.
|59. Sok. No:243 Metin Etkin,

Hizmetleri A.S.

34398 Sarıyer

Bagimsiz Denetim

Olumlu

Olumlu

Istanbul

K:25-26 Maslak SMM, YMM

Istanbul

Olumlu

grubun
22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihragcının ve/veya

finansal durumu veya ticari konumu tizerinde etkili olabilecek ónemli dedisiklikler
eri de
(iiretim, satis, stoklar, siparisler, maliyet ve satis fiyatları hakkındaki gelismel
icermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadig: hakkinda ifade:

Yoktur.

22.4. Proformafinansalbilgiler?:
Yoktur.
22.5. Proforma finansal bilgilere iliskin bagımsız güvence raporu:
Yoktur.
22.6. Ihrageının esas sézlesmesi ile kamuya agikladigi diger bilgi ve belgelerde yer alan
kar pay: dagitum esaslari ile izahnamede yer almast gereken finansal tablo dönemleri
itibariyle kar dagitom konusunda alos oldugu kararlara iliskin bilgi:
Sirket’in kar dagitim esaslari, Sirket’in kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr
adresinde yayamlanana sirket esas sézlegmesinin “Safi Kar ve Taksimi” baslıklı

26.maddesinde ve asagidaki Sirket’in kar dagıtım politikasında detaylı olarak sunulmustur.
Sirket’in kar dagıtım politikası

Sirket’in kar daßıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sirket

Esas Sözlesmesi uyarınca, pay sahipleri ile Sirket arasinda dengeli ve tutarlı bir uygulama
izlenmesine dikkat edilerek belirlenmektedir. Sirket’in 2013 ve devamı yıllara iliskin kar
daSıtım politikası asaßıdaki gibidir; Yürürlükteki mevzuat ve Sirket Esas Sözlesmesi

hiiktimleri cercevesinde hesaplanan dagitilabilir kardan %30 oraninda nakdi ve/veya bedelsiz

kar pay: datmaktadir. Bu politika, yurt igi ve yurt digi ekonomik piyasa sartlarina,
gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden
gecirilebilir. [Ike olarak kar payı ödemelerinin I-19.1 numaralı Kar Payı Tebligi’nde belirtilen

süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar

verilir. Genel KuruPun Sirket Esas Sózlegmesi'nin 27. maddesi uyarınca karar almasıve

Yönetim Kurulu’na yetki vermesi durumunda kar payı avansı dagıtımı yapılabilir. Kurumsal
Yönetim likeleri gereëince Yônetim Kurulu tarafindan karin daßıtılmamasının teklif edilmesi
durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacaSı Genel Kurul Toplantısı'nda agıklanır.
Kar dagitim politikasında yapılan degisiklikler Kurumsal Yönetim Iikeleri gereëi Genel Kurul
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya aciklanir.

Sirket Esas Sézlegmesi’nin “Safi Kar ve Taksimi” baslikli 26. maddesi , “Kar Pay: Dagitim

Zamanı” baslıklı 27. maddesi ve “Sirketin Istegi lle Ayrılan Yedek Akge” baslıklı 28 inci
maddesi wyarinca;

“Madde 26- SAFI KAR VE TAKSIMI
Sirket’in umumi masraflari ile muhtelif amortisman gibi girketge ödenmesi ve ayrılması zaruri
olan meblaßlar ile Sirket tüzel kigiligi tarafindan ódenmesi zorunlu vergiler hesap senesi

sonunda tespit olunan gelirlerden düsüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilangoda görülen
safi (net) kar, varsa gegmig yıl zararlarının dügülmesinden sonra sırası ile asagıda gösterilen
sekilde tevzi olunur.
2 Proforma Finansal Bilgi: Toplam varliklar, satiglar gibi ortaklıgın faaliyetleri ve finansal durumu igin önemli
göstergelerde %25 veya daha fazla oranda önemlibir degisiklige yo! aganbir islemin sóz konusu olması durumda,
son günü
bu desisiklige yol agan islemin finansal tablo dónemi basından itibaren veya finansal tablo döneminin
üzerindeki
karı'zasarı
ve
aktifi
toplam
itibariyle oldugu varsayılarak sóz konusu degigikligin opigklıgın brüt geliri,
ae
etkisine iliskin finansalbilgi.

Jen

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akce:
a)% 5’i Kanuni yedek akgeye ayrılır,
Birinci Temettii:

da birinci temettü
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktar
ayrılır.

Kalan kismin % 2’si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

asina
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile sirket galızanlarına kar pay: dagitilm
karar verebilir.

ikinci Temettti:

kısmı Genel
c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblaglar düsüldükten sonra kalan

de
Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dagitmaya veya fevkala
yedek akge olarak ayırmaya yetkilidir.

Íkinci Tertip Kanuni Yedek Akce:

olan
d) Pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere daßıtılması kararlastırılmıs
kısımdan ödenmis sermayenin % 5’i oranında kar payı diistildiikten sonra bulunan
tertip
tutarin onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarinca ikinci
kanuni yedekakge olarak ayrılır.

ede pay
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akgeler ayrılmadıkga, esas sözlesm

de
sahipleri igin belirlenen birinci temettú nakden ve/veya hisse senedi bigimin
dagrtilmadikga, baska yedek akge ayrılmasına, ertesi yila kar aktarılmasına ve temettü
ine,
dagitiminda imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahipler
kurulmus
yonetim kurulu tiyeleri ile memur ve müstahdem ve isgilere, gegitli amagla

z.
olan vakıflara ve bu gibi kisi ve/veya kurumlara kar payı dagrtilmasina karar verileme
ve iktisap
f Temettü daëitim tarihi itibariyle meveut payların tümüne bunların ihrag

tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak daßıtılır.
Madde 27- KAR PAYI DAGITIM ZAMANI

Kanunu ve Türk Ticaret
Kar paylarının hissedarlara dagitim tarih ve gekli Sermaye Piyasası
Kurul tarafından
Kanunu hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel
geri alınmaz.
kararlastırılır. Bu Ana Sözlesme hükümlerine uygun olarak daßıtılan karlar

i vil He
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Sirket Genel Kurulu'ncailgil

avansı dasıtabilir.
sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kogulu ile temettü

Madde 28 - SIRKETIN ISTEGÍ ÍLE AYRILAN YEDEK AKCE

ulasıncaya kadarayrılır.
Sirkef'in istegi ¡le ayrilan yedek akgeler sirket sermayesinin %20’sine
lir. (Türk Ticaret
Genel Kurul’un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akge ayrılabi

akge tutarı
Kanunu’nun ilgili madde hükmü saklıdır.) Sirket’in istegi ile ayrilan yedek

mıs sermayenin
herhangibir sebeple gıkarılmıs sermayenin %20’sinden altına dügerse, gıkarıl

%20’sine ulasıncaya kadar, yedek akge ayrılmaya devam olunur.

dónemleri itibariyle
Sirket yönetim kurulu, izahnamede yer alması gereken finansal tablo

dénemlerde kar
Sirket'in faaliyetlerini zararla sonuglandırmıs olması dolayısıyla ilgili

Kurul’un
dagitimmin yapilmamas: yóntinde kararlag alarak konuyu Genel

tasvibine

sunmustur. Kararlara iliskin 6zel durum agiklamalar ve kar dagitim tabloları Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayınlanmıstır.
22.7. Son 12 ayda ihraggının ve/veya grubun finansal durumu veya karlihgi üzerinde
önemli etkisi olmus veya izleyen dénemlerdeetkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim islemleri veya séz konusu hususlarin bulunmadigt hakkinda ifade:

Son 12 ayda SÖKTAS’ın finansal durumu veya karlılıgı üzerinde önemli etkisi olmus veya

izleyen dönemlerde etkili olabilecek herhangi bir dava, hukuki takibat ve tahkim islemi
bulunmamaktadır.
22.8. Izahnamede yer verilen denetime tabi tutulmus digerbilgiler:

Yoktur.

23. IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK PAYLARA ILISKIN BILGILER

23.1. Ihrag edilecek ve/veya borsada islem görecek payların ISIN (uluslararası menkul
kıymet tanımlama numarası) veya baska benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve

gruplarınailiskin bilgi:

SÖKTAS’ın 40.120.000 TL olan gıkarılmıs sermayesi tamamı nakden karsılanmak üzere %95

artıs ile 78.234.000 TL’ye gıkarılacak olup,artırılacak sermayeyi temsil eden paylar B Grubu
olarakihrag edilecek, dolayısıyla yapılacak sermaye artırımında gerek A Grubu ve gerekse B
Grubu pay sahiplerine B Grubu pay (ISIN: TRASKTAS91B5) verilecektir. Yeni pay alma
haklarının kullanımından sonra kalan paylar B Grubu olarak Borsa’dasatılacaktır.
Grubu

Nama/

Hamiline

imtiyazlar

Pay Sayısı

Hamiline

Nominal

Toplam

(FL)

Yoktur

3.811.400.000

0,01

Sermayeye

Oranı
0,

0)

Degeri (TL)

Oldugu

B

Bir Payın

38.114.000

95

a) Ic kaynaklardan yapılan sermaye artırımmın kaynakları hakkinda bilgi:

Yoktur.
b) Ic kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dagitilacak paylar ile

ilgili bilgi:

Yoktur.
c) Bedelsiz olarak verilecek paylarm dagitim esaslari:

i) Ortakların ödenmis/cıkarılmıs sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay
alma oranı:

Yoktur.
ü) Basvuru sekli:
Yoktur.

Ê

23.2. Payların hangi mevzuata göre olustaruldugu:
r.
Ihrascı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında olusturulmustu
23.3. Payların kaydilestirilip kaydilegtiriimedigi hakkında bilgi:

nezdinde kaydi olarak
Ortaklıgımız payları kaydilestirme esasları çerçevesinde MKK

tutulmaktadir.

i:
23.4. Payların hangi para birimine göre ihrag edildigi hakkındabilg
Paylar Türk Lirası cinsinden satıya sunulacaktır.

bu hakları kullauma
23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara iliskin haklar ve
prosedürü hakkında bilgi:

saglamaktadır.
Satıgı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine agagıdaki hakları
Payı Tebli$i Seri — No
Kardan Pay Alma Hakka (TTK madde 507, SPKn madde 19, Kar

11-19.1):
gergevesinde
Pay sahipleri, Sirket gene! kurulu tarafindan belirlenecek kar dagrtun politikalar:
sahiptir.
veilgili mevzuatin húkiimlerine uygun olarak dagitilan kardan pay alma hakkina
itibariyle mevcut
Wak kazanilan tarih: Halka agik ortakliklarda kar payi, dagitim tarihi
olarak daßıtılır.
esit
alımmaksızın
payların tümüne, bunların ihrag ve iktisap tarihleri dikkate

karar verilmis olması
Íhrac edilen paylar, kar elde edilmesi ve kar dagitimina Genel Kurulca
eder. Yatirimeilar kar
halinde, dagıtım tarihi itibariyle payların tümü kar payı alma hakkı elde

pay: daëitim riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

edilmeyen kar bedelleri
Zamanayımı: Ortaklar ve kara katılan diger kimseler tarafından tahsil
taribinden itibaren bes
ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dagitim
payı avansı bedelleri
yılda zaman asımına ußrar. Zaman ayımına ugrayan kar payı ve kar
ve Pay Bedellerinin
hakkinda 2308 sayılı Sirketlerin Müruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat

dagitilan paylarda
Hazine’ye Intikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak
zaman asımı bulunmamaktadır.

yerlesik pay sahipleri
Hakkın kullanımına iliskin sınırlamalar ve bu hakkın yurt disinda

bir sınırlama
tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına iliskin herhangi
pay sahipleri
bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dısında ve yurt iginde yerlesik
igin aymidir.

Kayden
Hisseleri MKK nezdinde ve Yatırım Kurulusları altındaki yatırımcı hesaplarında

hesaplarına
saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılıgı ile yatırımcı

aktarılmaktadır.
mükellefiyet
Tam ve dar mükellef tüzel kisiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta
Mevzuatı ile
bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar daSıtımında, Sermaye Piyasası
kar pay: dagitum
belirlenen süreleri uyulur. Kurul’un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli&i wyarinca,

islemlerine en geg dagıtım karart verilen Genel Kurultoplantısının yapıldıdı hesap

dönemi sonu

itibariyle baslanması gerekmektedir.
ve kümülatif mahiyette
Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri

vergi
olup olmadıgı: Sirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları,

alarak kar daßıtım
yasaları, ilgili diger yasal mevzuat hüktimleri ile Esas Sözlesmesi’ni dikkate

kararlarını belirlemekte ve Kar Da$ıtım Politikası uyarınca kar dagıtımı yapmaktadır.

rtaklıklar icin
Yeni Pay Alma Hakkı (TTK_madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki_o
SPKn madde 18, Kayith Sermaye Sistemi Tebligi Seri — No D-18382

7

/

.

Her pay sahibi, yeni gıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranina göre alma hakkına
haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, gıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikge
veya satılamayan paylariptal edilmedikge yeni pay cikarilamaz.
ga
Richan hakk: kullandirildiktan sonra kalan paylar, ya da riighan hakk: kullanumunin kisitlandi

durumlarda yeni ihrag edilen tim paylar piyasa fiyat: le halka arz edilir.
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK_madde 462, SPKn madde 19, Pay Tebligi Seri — No
VI-128.1)
TTK md. 462 uyarınca, esas sözlegme veya genel kurul kararıyla ayrılmıs ve belirli bir amaca
ve
ézgiilenmemis yedek akgeler ile kanuni yedek akgelerin serbestce kullanılabilen kısımları
mevzuatin bilancoya konulmasina, sermayeye eklenmesine izin verdigi fonlar sermayeye
dönüstürülerek sermaye ig kaynaklardan artırılabilir.

Halka agık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki
meveut paylara dagrtilrr.

Tasfiyeden Pay Alma Hakka (TTK madde 507)
TTK madde 507 uyarınca; her pay sahibi, kanun ve esas sözlegme hiiktimlerine göre pay
sahiplerine dafıtılması kararlagtırılmıs net dönem kärına, pay! oranında katılma hakkını

haizdir. Sirketin sona ermesinde her pay sahibi, esas sózlegmede sona eren sirketin mal
varlıdının kullanılmasına iliskin, baska bir hüklim bulunmadıgı takdirde, tasfiye sonucunda

kalan tutara payı oranında katılır.

Sirket'in sona ermesihalinde her pay sahibi, esas sözlegmede sona eren Sirketin mal varligimin
kullanılmasına iliskin baska bir hüküm bulunmadıgı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara

payı oranında katılır.

Esas Sózlesme'de tasfiyeden pay alma halckinailiskin bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel Kurul’a Davet ve Katılma Hakkı (TTK_madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn

madde 29, 30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Cagrı Yoluyla Vekalet Toplanması Teblisi
Seri — No 11-30.1)

TTK madde 414 uyarınca genel kurul toplantiya, esas sözlesmede gösterilen sekilde, sirketin

internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla gaßrılır. Bu çaëri,

ilan ve toplant: gúnleri harig olmakiizere, toplanti tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay

defterinde yazılı pay sahipleriyle ünceden sirkete pay senedi veya pay sahipligini ispatlayici
belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günüyle gündem ve ann gıktıgı
veya gıkacagı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
TTK madde 415 uyarınca genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen

"hazır bulunanlar listesi’nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gergek kisilerin kimlik
gôstermeleri, tüzel kisilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri sarttır. Hamiline yazılı

pay senedisahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geg bir gün Gnoe bu senetlere zilyet
olduklarını ispatlayarak giris kart: alirlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantisina
katılabilirier. Ancak, giris kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay

senedini devraldıdını ispatlayan pay sahipleri de gene! kurula katılabilirler.
TTK madde 419 uyarınca, esas sózlegmede aksine bir düzenleme yoksa toplantıyı genel kurul

tarafından segilen, pay sahibi tasımasısart olmayanbir baskan yönetir. Baskan tutanak yazmanı
ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek baskanlı8ı olusturur.
TTK madde 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından dogan haklarını kullanmakigin, genel kurula

kendisi katilabilecegi gibi, pay sahibi olan veya olmayanbir kisiyi de temsilcisi olarak genel
kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas süzlesme hükmü gecersizdir.
Genel Kurul’da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409, 417)
TTK madde 407 uyarinca, pay sahipleri sirket islerine iliskin haklarını genel kurulda

kullanırlar. TTK madde 409 uyarmeada, genel kurullar olagan ve olaganiistii toplanir. Olagan

toplantı her faaliyet dönemi sonundanitibaren üc ay iginde yapılır. Bu toplantılarda, organların
segimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kärın kullanım sekline,

LE 100

kurulu üyelerinin
daßıtılacak kär ve kazang paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim

a iliskin müzakere
ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diger konular

yapılır, karar alınır.
düzenlenen
TTK madde 415 uyarınca; genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından
listesinde
lar
bulunan
Hazır
ir.
katılabil
i
shazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipler
i ve
sahipler
n
payları
adi bulunan senede baglanmamis paylarin, ilmithaberlerin nama yazılı
veya
i
sahipler
‚Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay

tüzel kisilerin
anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gergekkisilerin kimlik göstermeleri,
i, genel
sahipler
senedi
pay
temsilcilerinin vekäletname ibraz etmelerisarttır. Hamiline yazılı

giris
kurulun toplantı gününden en geg bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarınıispatlayarak
giris
kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katilabilirler. Ancak,
yan
ispatla
ıdını
devrald
i
senedin
kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay
pay
pay sahipleri de genel kurula katilabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı,
bir kredi
sahibinin payların sahibi oldugunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini sirkete,

kuruluguna veya baska bir yere depo edilmesi gartina baglanamaz.
nin bulundugu
Aksine esas sözlesmede hüküm bulunmadıgı takdirde genel kurul, girket merkezi
yerde toplanır.

Oy Hakkı (TTK madde 432, 433, 434, 435, 436, SPKn madde 30)

itibari
TTK madde 434 uyarınca; pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam
. Her pay
degeriyle orantılı olarak kullanır. 1527’nei maddenin besinci fıkrası hükmü saklıdır
paya
fazla
birden
ki;
kadar
Su
.
sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkint haizdir
l
finansa
sahip olanlara taninacak oy sayisi esas sözlesmeyle sınırlandırılabilir. Sirketin

inden
durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarı de$erleri indirilmisse payların indirim
lir.
öncekiitibarl deeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabi
TTK madde 435 uyarınca; oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözlesmeyle belirlenmis bulunan
en az miktarinin Sdenmesiyle dogar.

oldukları
TTK madde 436 uyarınca; pay sahibi kendisi,esi, alt ve tistsoyu veya bunların ortaı

sahıs sirketleri ya da häkimiyetleri altındaki sermaye sirketleri ile sirket arasındaki kisisel

iskin
nitelikte bir ise veya isleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davayail
olan müzakerelerde oy kullanamaz.
m kurulu
Sirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kisiler, yöneti

ı
üyelerinin ibra edilmelerine iliskin kararlarda kendilerine ait paylardan dogan hakların
kullanamaz.

e Piyasasinda
Bilgi Alma ve inceleme Hakka (TTK madde 437, SPKn madde 14, Sermay
Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi Seri — No TI-14.1)
un
TTK madde 437 uyarınca; finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulun
genel
Snerisi,
dagitim
kár
un
kurulun
m
yıllık faaliyet raporu, denetleme raporlar ve yóneti

inin
kurulun toplantısından en az on bes gün Önce,sirketin merkez ve subelerinde, pay sahipler
incelemesine hazır bulundurulur.

de pay
Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süreyle merkezde ve subeler

sahiplerinin bilgi edinmelerine agık tutulur. Her pay sahibi, gideri sirkete ait olmak üzere gelir

tablosuyla bilangonunbir suretiniisteyebilir.
kiar
jptal Davası Acma Hakkı (TTK madde 445-451, kayıtlı sermaye sistemindeki ortakh

icin SPKn madde 18/6, 20/2)

e
TTK madde 445 uyarınca, 446’ncı maddede belirtilen kisiler, kanun veya esas sözlesm

hükümlerine ve özellikle dürstlük kuralına aykırı olan gene! kurul kararları aleyhine, karar
ticaret
tarihinden itibaren fic ay iginde, sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye

mahkemesindeiptal davası agabilirler.

TTK madde 446 uyarınca;
tutanaga gecirten,
(a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini

olmasm;
(b) Toplantida hazir bulunsun veya bulunmasin, olumsuz oy kullanmis olsun ya da

çaërmin usultine gére yapilmadigin, gündemin gereëi gibi ilan edilmedigini, genel kurula
katılma yetkisi bulunmayan kisilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını,
genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmedigini ve yukarıda
sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasındaetkili oldugunuileri stiren pay sahipleri,

(c) Yönetim kurulu,

(d) Kararların yerine getirilmesi, kigisel sorumluluguna sebep olacaksa yönetim kurulu
üyelerinden herbiri iptal davası agabilir.
TTK madde 451 uyarınca; genel kurulun kararına karsı, kötü niyetle iptal veya butlan davası
acıldıgı takdirde, davacilar bu sebeplesirketin ugradigi zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Azınlık Hakları (TTK_madde 411, 412, 420, 439, 531, 559)
Sermayenin en az onda birini olusturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak

gerektirici sebepleri ve gúndemi belirterek genel kurulu toplantrya cagirmasini veya genel kurul
zaten toplanacak ise karara ba$lanmasınıistedikleri konuları gündeme koymasınıisteyebilirler.
Pay sahiplerinin ca&ri veya gündeme madde konulmasına iliskin istemleri yönetim kurulu
tarafindan reddedildigi veya isteme yedi ig günü icinde olumlu cevap verilmedigitakdirde, aynı

pay sahiplerinin basvurusu üzerine genel kurulun toplantiya cagrilmasina sirket merkezinin

bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.
Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hälinde, sermayenin en az onda birini

olusturan pay sahipleri veya paylarının itibari degeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan
pay sahipleri üg ay iginde Sirket merkezinin bulundugu yer asliye ticaret mahkemesinden özel
denetgi atamasını isteyebilir.

Özel Denetim isteme Hakkı (TTK madde 438, 439)

Her pay sahibi, pay sahipligi haklarının kullanılabilmesi için gerekli oldugu takdirde ve bilgi
alma veya inceleme hakk: daha öncekullanılmıssa,belirli olayların özel bir denetimle asıklıga
kavusturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
Genel kurul istemi onaylarsa sirket veya her bir pay sahibi otuz gún iginde sirket merkezinin
bulundugu yerdekiasliye ticaret mahkemesinden bir özel denetci atanmasını isteyebilir.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Ónemli Nitelikteki istemlere Hliskin Ortak

Esaslar ve Avribma Hakka Tebligi Seri — No 11-23.1)

Halka acik anonim ortaklıkların birlesme, bölünmeislemlerine tarafolması, tür degistirme veya

sona erme karatı, malvarlı$ının tümünü veya önemli bir bölümünü devreimesi veya üzerinde

bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması, faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölgüde
degistirmesi, imtiyaz óngórmesi veya mevcut imtiyazlarin kapsam veya konusunu degistirmesi
ile borsa kotundan gıkması önemli kararlardir. Bu kararlara iliskin gene! kurul toplantisina

katilarak, anilan kararlara iliskin muhalefet serhlerini toplant: tutanagina isleten pay sahipleri

acisindan ayrilma hakks dogacaktir.
Ortaklıktan Cıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27, Ortaklıktan Cıkarma ve Satma

Hakları Tebli$i Seri - NoH-27.1)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dähil olmak üzere baska bir sekilde

sahip olunan paylarin sirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına
ulagması durumunda, paya sahip olan bu kisiler agısından azınlıkta kalan pay sahiplerini
sirketten gıkarma hakkı, azınlıkta kalan pay sahipleri acisindan ise hakim ortaga paylarini satma

hakki dogar. Azinlik pay sahipleri, Kurul tarafindan belirlenen süre icinde, paylarının hakim
ortak tarafindan satin alinmasin:talep edebilirler. Azinligin satma hakkı süresi sonunda hakim
ortak ise Kurul tarafindan belirlenen süre iginde, satma hakkını kullanmayan azınlıkta kalan
ortakların paylarınıniptalini ve bunlar kargılıgı gıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını
sirketten talep edebilirler.
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23.6. Payların ihracınailiskin yetkili organ kararları:
Sirket Yönetim Kurulu 22.04.2020 tarihli toplantısında;
Sirket Esas Sözlesmesi'nin 6. maddesinin vermis oldugu yetkiye istinaden, Sirketimizin
nin,
96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı iginde 40.120.000 TL olan cikarilmig sermayesi

tamamı nakden (bedelli) karsılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak

78.234.000 TL’ye gıkarılmasına,
Nakit olarakartırılan 38.114.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 3.811.400.000 adet payın
tamamının 0,01 TL (Bir Kurus) nominal bedelli hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç
edilmesine,

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarinda herhangi bir kisitlama yapılmamasına ve pay
sahiplerine yeni pay alma haklarinun 0,01 TL nominal degerli her bir pay igin 0,01 TL fiyattan

(toplam 1 TL nominal degerli 1 lot pay icin 1 TL nominal deger úzerinden) nominal deger
üzerinden kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbes) gún olarak belirlenmesine, bu sürenin
son gününün resmitatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen is
giinti aksami sona ermesine,

Siiresi iginde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine
yeni pay alma hakları karsılıgında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki)

is glinü súreyle nominal degerden düsük olmamak üzere Borsa istanbul A.S. Birincil

Piyasa’da olusacak fiyattan satılmasına,

. Kalan paylarin Borsa Istanbul A.S. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben satılamayan paylar
olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebligi madde 25/1,(a) hükmü gergevesinde, satılamayan
payların 6 (altı) is günü iginde iptal edilmesine,

Sermaye artırımı nedeniyle gıkarılacak payların sirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu

(“SPK”) ve Merkezi Kayit Kurulusu A.S.’nin (CMKK”) kaydilestirmeile ilgili düzenlemeleri

cercevesinde kaydi pay olarak daßıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydilestirme
sistemi esasları gergevesinde kullandırılmasına,

Sermayeartırımıislemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin araci kurum
olarak belirlenmesine,

10. Sermaye artırımı icin SPK, Borsa Istanbul A.S., MKK,Istanbul Takas ve Saklama Bankası

A.S., ticaret sicil müdürlügü, noterler ve diger tüm kamu ile özel kurum ve kuruluslar

nezdinde yapilmas: gerekli fäm is ve islemlerin gergeklestirilmesi, gerekli bildirim, bagvuru
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tname, vekaletname,
ve diger is ve islemlerin yapilmasi ve izahname, sözlesme, taahhü

da dahil bu karar kapsamında
basvuru belgeleri, beyan, dilekge ve sair evraklarin imzalanmas:
yürütülecek tüm is ve islemlerin yapılmasına,

oybirligi ¡le karar verilmistir.
lünä kısıtlayıcı veya
23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavü
bulunup bulunmadıgına
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların

iliskin bilgi:
Yoktur.

24, HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR

halka arz takvimi ve
24.1. Halka arzın kosulları, halka arza iliskin bilgiler, tahmini
halka arza katılmakigin yapılması gerekenler
24.1.1. Halka arzın tabi oldugu kosullar:

kurum onayına tabi
Sermaye artırımına iliskin izahname SPK onayına tabi olup, baskaca bir
degildir.
24.1.2. Halka arz edilen payların nominal degeri:

ye oranı %95’dir.
Halka arz edilen paylarin nominal degeri 38.114.000 TL olup sermaye

nakden karsılanmak
Söktas Tekstil’in 40.120.000 TL olan gıkarılmıs sermayesi, tamamı

suretiyle 38.114.000 TLartırılarak 78.234.000 TL’ya sıkartilacaktır.

eden paylar ihrag ve
Nakit artırılan 38.114.000 TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil

olup, meveut
halka arz edilecektir. Halka arz edilen payların nominal degeri 38.114.000 TL
sermayeye oranı %95’dır.

ımızın %95
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamıs olup, meveut ortaklar

TL nominal degerli
oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, 0,01
pay igin 1 TL’den kullandırılacaktır.. Ek satıs söz konusu degildir.

Grubu

Nama/
Hamiline
x
Oldugu

Satisa
Sunulacak
Bir Payın
.
Nominal

Pay Sayısı

Nominal
Degerler
Toplamı (TL)

Hamiline

0,01

Artırılan
Tutarın
Sermayeye
Oran
0,

(%)

Degeri (TL)
B

Sirket
Sermayesi

3.811.400.000

38.114.000

40.120.000

95

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini balka arz takvimi:

yoluyla
Yeni pay alma hakkı gergevesinde, Sirket ortaklarının nakit sermaye artırımı

degeri (0,01 TL)
gikarilacak paylardan sahip oldukları paylar oranında ve payların nominal

üzerinden yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
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Yeni pay alma haklarının kullanılmasına Izahname’nin ilanından itibaren en geg 10 gún iginde
baslanacak olup, yeni pay alma hakk: kullanim súresi 15 (onbes) gún olacaktır. Bu sürenin
resmitatil gününe denk gelmesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen is günü
aksamı sona erecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin baslangıc ve bitistarihleri KAP

aracılı$ıyla kamuya duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satısına SPK’'nın 1-5.2 sayılı
Sermaye Piyasası Araglarının Satıgı Tebligi’nin 10.maddesinin 10.fıkrası uyarınca yeni pay
alma haklarının kullanılmasının bitiminden 10 is günü igerisinde baglanır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar B Grubu pay olarak 2 (iki) is
günü süreyle BIAS’ta satısa sunulacaktır. Halka arz edilecek payların tutarı ve halka arz
süresine iliskin baslangıg ve bitis tarihleri tasarruf sahiplerine satis duyurusu ile Sirket’in
kurumsal internet sitesinde (www.soktasgroup.com), KAP’ta ve Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S.’nin internetsitesinde (www.gedik.com) ilan edilecektir.

Tasarruf sahiplerine satıstan sonra pay kalması durumunda, sermaye satılan tutar üzerinden
tescil olunacaktır. Verilmig herbangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır.
24.1.3.2. Halka arza basvuru süreei
a) Satis yôntemi ve bagvuru sekli:

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını sahip oldukları payların %95 oranında 1 TL
nominal degerli pay igin 01 TL’den kullanacaklardır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satısında SPK’nın u-5.2sayılı
yer alan “Borsada Satis” yöntemi
Sermaye Piyasası Araglarının Satısı Tebliginde
kullanılacak ve paylar B Grubu olarak Borsa Istanbul Birincil Piyasa’da satiga sunulacaktir.

Bir payin nominal degeri 1 TL olup, nominal degerin altinda olmamakiizere Borsa istanbul
Birincil Piyasa’da olusacak fiyattan satisa arz edilecektir.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay
almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarrufsahipler
inin duyurulacak satis stireci igerisinde Borsa Istanbul A.S.’de islem yapmaya yetkili borsa
üyesi aracı kurumlardan birine basvurmaları gerekmektedir.
BÍST'de islem yapmaya yetkili yatırım kuruluglarının listesi BIST internet sitesinin
http//www.borsaistanbul.com/borsa_üyeleri/üye-bilgileri adresinde yer almaktadır. BIST
telefon numarası 0 (212) 298 21 00, yatırımcı danigmahattı telefon numaralarıise 0 (212) 298

23 59- 0 (212) 298 23 48- 0 (212) 298 25 58’dir.

b) Pay bedellerinin ódenme yeri, sekli ve süresineiliskin bilgi:

Pay bedelleri T. is Bankası A.$ Ege Kurumsal izmir Subesi nezdinde Sdktas Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.S. adina agılan 0028051 no’lu (IBAN: TR50 0006 4000 0013 3990 0280 51) özel
hesaba yatırılacaktır.

Sirket ortaklarının, Sirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla sıkarılacak payları, sahip
oldukları payları oraninda ve nominal bedel üzerinden 15 (onbes) gün boyunca alma hakkı
bulunmaktadır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları Merkezi Kayıt Sistemi’nde (MKS)

yetkili kuruluslar nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay
alma tutarim, yukarida belirtilen banka gubesinde agılan hesaba MKK tarafından aktarılmak

üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi igerisinde tam ve nakit olarak yatırım kurulusları
nezdindeki hesaplarına yatıracaklardır.
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rımız, yeni pay
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortakla
alma hakkı kullanım süresi icinde bu haklarını satabilirler.

iki is giinii stireyle
Kullanılmayan rüchan hakkı kargılıgı pay olması durumunda bu paylar,

satıza
nominal degerin altında olmamak üzere BIASBirincil Piyasa'da olugacak fiyattan

isteyen tasarruf
sunulacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak
a yetkili borsa
sahiplerinin duyurulacak satıs süresi icinde Borsa istanbul’da islem yapmay
edildikçe
tahsil
i
bedeller
Pay
ktedir.
üyesi aracı kurumlardan birine bagvurmaları gerekme

yukarıda belirtilen 6zel banka hesabina yatırılacaktır.

paylarin
Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra BIAS’ta Birincil Piyasa’da satigi yapilan
takasi (T+2) giin, Takasbank A.S. /MKK nezdinde gergeklestirilecektir.
c) Basvuru yerleri:

yetkili
Borsa Istanbul’da islem yapmaya yetkili kuruluslar olup, BIAS’ta islem yapmaya
sitesinin
internet
BIAS
listesi
kuruluslarının
yatırım
adresinde ver almaktadır.
ilgileri
ri/uye-b
sa_uyele
.com/bor
http://www.borsaistanbul
d) Payların dafıtım zamanı ve yeri:

Mevzuatı
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası

gergevesinde MKK nezdinde haksahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.

veya
24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi sartlar altında iptal edilebilecegi
dair
na
olmadigi
ertelenebilecegi ile satıs basladıktan sonra iptalin mümkün olup
acıklama:

tile ilgili
Halka arzin iptali veya ertelenmesi; yasama, yürütme organları, sermaye piyasalar
an yapılan
karar almaya yetkili organlar ve diger resmi kurum ve kuruluslar tarafınd
Aracılık
Sirket’in
ve/veya
A.S.’nin
düzenlemeler nedeniyle, Gedik Yatırım Menkul Degerler
önemli
veya
kılacak
Sözlesmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız

bagl
öleüde güglestirecek hukuki düzenlemeler yapılması, Sirket, Sirket ortakları, Sirket

de söz sahibi
ortaklıkları, Sirket Yónetim Kurulu üyeleri, Sirket’in iliskili tarafları ve yönetim
ma ortaya
sorustur
veya
dava
personeli hakkında, payların halka arzını etkileyecek olay,
gelen ve
çikmis olmasi; sermaye artırımı süresi iginde Sirket’in mali durumunda meydana

izahnamede yeralanbilgilerin bundan böyle gergege aykırı hale gelmesi sonucunda dogacak
olumsuz degisikliklerin ortaya gıkması gibi olagantstú kosulların olugması halinde
mümkündür.

Ayrica SPK'nm“izahnameve thrag Belgesi Tebligi”nin 24. maddesi hükmü geregi, izahname
e
ile kamuya acıklanan bilgilerde satıga baslamadan Once veya sats süresi igerisind
ortaya
yatırımelların yatırım kararlarını etkileyebilecek degisikliklerin veya yeni hususların

derhal SPK’ ya
gıkması halinde, bu durum ihragg: ve halka arz eden tarafindan yazil: olarak

bildirilir. Degisiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya gıkması halinde, ihraggı, halka arz
eden veya bunların uygun görügü üzerine yetkili kuruluslar tarafindan satis süreci

halka arz
durdurulabilir. Bu durum yazili olarak derhal SPK’yabildirilir. Satis süreci, ihraggı,

eden veya yetkili kuruluslar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi durumunda SPK
satıs sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.

fiyatının
24.1.5. Karsılanamayantaleplere ait bedeller ile yatırımeılar tarafından satız
üzerinde ödenentutarların iade sekli hakkında bilgi:
Yoktur.
en

lar: hakkindabilgi:
24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktar

Yoktur.

bilgi:
24.1.7. Yatırımesların satm alma taleplerinden vazgegme haklarina iligkin
an bilgilerde, satiga
SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya agıklan

kararını etkileyebilecek
baslamadan Once veya satis stiresi iginde yatırımaıların yatırım
veya halka arz eden
degisiklik veya yeni hususların ortaya gikması hälinde durum ihraggı

tarafından en uygun haberlegme vasıtasıyla derhäl Kurula bildirilir.

durdurulabilir.
Degisiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya cıkması hälinde, satıs süreci
yedi is günü içinde
De®istirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren
onaylanır ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar cergevesinde Kurulca
ır.
yayımlan
izahnamenin deZisen veya yeni cklenen hususlarailiskin kısmı

igin talepte
Degisiklik veya yeni hususların yayımlanmasından Önce pay satin almak

nmasından
bulunmus olan yatırımcılar, izahnamede yapilan ek ve degisikliklerin yayımla
itibaren iki is güinü igindetaleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
24.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

an hak sahipleri
Ihrag edilecek paylar kaydilestirme esasları gergevesinde MKK tarafınd
paylar hak
Kaydi
r.
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktı

teslim
kullanım süresi boyunca, hak kullanımı isleminin yapıldıgı gün igerisinde kayden
edilecektir.

24.1.9. Halka arz sonuglarinin ne sekilde kamuya duyurulacagi hakkinda bilgi:
elerinde
Halka arz sonuelart, Kuru!l’un sermaye piyasasi araçlarimn satisina iliskin düzenlem

günü
yer alan esaslar cergevesinde dagitum listesinin kesinlestigi günü takip eden iki is
uyarınca
eleri
düzenlem
iliskin
igerisinde Kurul’un özel durumların kamuya acıklanmasına
kamuya duyurulur.

24.1.10. Veni Pay Alma Hakkına Tliskin Bilgiler

ma
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıgı, kısıtlandıysa kısıtlan
nedenlerine iliskin bilgi:
Meveut ortaklarin yeni pay alma hakları kısıtlanmamıstır
b) Belli kisilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal deger ve sayısı:

Yoktur.
kararı
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylaricin tahsis
alımıp alınmadıgı:
Yoktur.

dan
d) Yeni pay alma hakları, asagida belirtilen basvuru yerlerinde,Sirket tarafın
,
arasında
daha sonra KAP aracılıgıyla (www.kap.org.tr) ile duyurulacak olan tarihler
resmi tatile
15 (onbes) gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün
sona
aksamı
günü
is
izleyen
rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi,
erecektir.

Bir payin nominal degeri 1 TL olup, 1 TL'den satisa sunulacaktır.

kamuya suyurulacak
Yeni pay alma hakları Sirket tarafından daha sonra KAP aracılıgıyla
ÿ
:
tarihler arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
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yeni pay
Ortakların, ödenmis/gıkarılmıs sermayedeki meveut paylarma gére
e)
alma oranı:
a yeni pay alma hakları
Ortakların gıkarılmıs sermayedeki mevcut paylarina göre %95 oranınd

vardır.

f) Pay bedellerinin 6denme yeri ve seklineiliskin bilgi:

T. is Bankas: A.S. Ege Kurumsal Izmir Subesi
Hesap No: 0028051
IBAN No: TR50 0006 4000 0013 3990 028051
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de aracı kurum/kuruluslar
nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarimiz, yeni pay tutarim,

an aktarılmak
yukarida belirtilen banka subesinde Sirket adina acilan hesaba MKK tarafind
ruluglar
üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi iginde tam ve nakit olarak aracı kurum/ku
nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
2) Bagvuru sekli ve paylarin dagitun zamam ve yeri:

i)

Yeni pay alma haklarins kullanmakisteyen ortaklarımızdan,

gu aracı
a. Payları dolasımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulundu
kurumlar veya ihraggı aracılıgıyla

b. Payları dolagımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulundugu aracı
kurumlar aracılıgıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi iginde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.

esi
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmem

halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermayeartırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi iginde bu hakkınısatabilirler.
bilgi:
h) Kullanılmayan yeni pay alma haklarının nasıl degerlendirilecegine iliskin

Bu sermayeartırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını
yeni pay alma hakkı kullanım stiresi iginde satabilirler. Payları Borsa Istanbul’da islem gören
hakkı
sirketlerin nakdi sermaye artıgı yapmak üzere belirledikleri rüchan (yeni pay alma)

alınıp
kullanım süresi iginde, sóz konusu paylarin üzerinde bulunan rüchan haklarının

satilmast icin, Borsaca belirlenecek stire iginde “R” özellik koduyla rüchan hakkı kupon
a islem
sıraları islem agılır. Rüchan hakkı kuponları Pay Piyasası'nda gegerli olan kurallarl
günüdür.
baslangıg
ının
kullanım
görür. Rüghan Hakkı Kupon Pazarıagılıs günü rüchan hakkı

Rüchan Hakkı Kupon Pazarı'nın kapanız (son islem) günü ise rüghan hakkı kullanım süresi
sonundan önceki5. is günüdür.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, iki ig günü süreyle nominal
deßerin altında olmamak üzere BIAS Birincil Piyasa’da olusacak fiyattan satisa sunulacaktır.
i
24.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gergek ve/veya tüzel kisilerin adı,is adresler
a bügi:
ve bir payın satın alma fiyat: ile bu kisilerin ihraccı ile olan iliskisi hakkınd
Yoktur.

24.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satis duyurusunun ilan edileceßi gazeteler:
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sitesinde
internet
kurumsal
Sirket'in
duyurusu
satis
Tasarruf
sahiplerine
A.S.’nin internet
(www.soktasgroup.com), KAP’ta ve Gedik Yatırım Menkul De$erler
sitesinde (www.gedik.com) ilan edilecektir.
ndirilmayacag1,
24.113. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemala
nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

24.1.14. Halka arzda icsel bilgiye ulasabilecek konumdaki kisilerin listesi:

Muharrem H. Kayhan

Sôktas Tekstil A.S. Yónetim Kurulu Baskana, Murahhas Üye

E. Hilmi Kayhan

Murahhas Üye

Muzaffer Kayhan

Yakup Güngör
M. Nedim Olcer
Nazım Ekren

Söktas Tekstil A.S. Yönetim Kurulu Baskan Yardımassı,
Sôktas Tekstil A.S. YOnetim Kurulu Uyesi

Söktag Tekstil A.S. Yönstim Kurulu Uyesi
Söktas Tekstil A.S. Yönetim Kurulu Üyesi

Sóktas Tekstil A.S. Bagunsiz Yónetim Kurulu Uyesi

Kamil Omer Bozer

Séktas Tekstil A.S. BaSimsiz Yonetim Kurulu Uyesi

Kae, Kayhan

Súktas Tekstil A.S. Yónetim Kurulu Uyesi

N. Fadi Erten
Sencer Karan
Gokcen Yilmaz

Sdktag Tekstil A.S. CFO

Leyla Kayhan Elbirlik Söktag Tekstil A.S. Yönetim Kurulu Üyesi

Sôktas Tekstil A.S. Mali Isler Müdür

Selim Burgaz

Séktas Tekstil A.S. Konsolidasyon ve RaporlamaSefi
Sdktas Tekstil A.S. Muhasebe Yonetmeni

Ebgú Senem

Söktas Tekstil Yatırımcı iliskileri Bölümü Yöneticisi

Erhan Topag

Gedik Yatırım Menkul Dedgerler A.S. Yénetim Kurulu Baskant
Gedik Yatırım Menkul Dejerler A.S. Yónetim Kurulu Baskan

Demirkan

T. Metin Ayisik

Vekili/CEO
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. Genel Müdür/Yönetim
Kurulu Uyesi

Ulkti Feyyaz Taktak

Uyesi

Onur Topag

Meltem Akol
Murat Tanrıöver
Arda Alatas

Eylem Ciftgi Gölüng

Eda Onder Oztiirk
Metin Etkin

Av. Nusret Cetin
Av. Elif Copur

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Bagamsiz Yónetim Kurulu
Gedik Yatirun Menkul Degerler A.S. Bagimsiz Yónetim Kurulu
Uyesi
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.$. Yatırım Bankacılı8/GMY
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Kurumsal
Finansman/GMY

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. Kurumsal Finansman
Müdürü
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Kurumsal Finansman

Yönetmeni

Güreli Yeminli Mali Müsavirlik ve Bagımsız Denetim

Hizmetleri AS.

LBF Partners Avukatlik ve Danıgmanlık Bürosu Ortagı
LBF Partners Avukatlık ve Danısmanlık Bürosu Avukat
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a

24.2. DaSıtım ve tahsis planı:

kurulu üyeleri
ççmun ana hissedarlari veya yönetim
24.2.1. Ihragcının büldigi ölgüde, ihra
de bulunma
lacak halka arzdaistirak taahhüdün
ile yönetimde söz sahibi kisilerin yapı
arın yüzde
payl
bir kisinin halka arz edilecek
niyetinin olup olmadig1 veya herhangi
a niyetli olup olmadigina iliskin bilgi:
besinden fazlasma taahhütte bulunmay
Yoktur.

24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara,
bildirilme süreci hakkında bilgi:

miktarının
halka arzdanaldıkları kesinlesmis pay

a arzdan aldıkları kesinlesmig pay miktarını
Halka arzdan talepte bulunan yatırımenlar, halk
ößrenebileceklerdir.
ları aracı kurumdan
halka arzdan pay almak igin bagvurmus olduk
bilgi
24.3. Payların fiyatının tespitine iliskin

rımcemm
n satis fiyatı ile talepte bulunan yatı
243.1. 1 TL nominal degerli bir payı

katlanacagı maliyetier hakkında bilgi
pay igin 0.01 TL deger (1 TL nominal degerli
Yeni pay alma hakları 0.01 TL nominal degerli
ndırılacaktır. Yeni pay alma haklarının
pay igin 1 TL nominal deëer} üzerinden kulla
ıyla B Grubu

nal degerin altinda kalmamak kayd
kullanimindan sonra kalan paylar igin nomi
yattan satiga sunulacaktır.
olarak “BIAS” Birincil Piyasada olusacakfi
af,
aracı kurumların aracılık komisyonu, masr
Talepte bulunan yatırımcılar bagvurdukları
indan aracı

tabi olacaktir. MKK taraf
hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına
üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı
kuruluslara tahakkuk ettirilen ve pay tutart

ardan tahsil edilebilir.
kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcıl
belirli
kullanılan yöntemier ile satis fiyatinm
24.32. Halka arz fiyatının tespitinde
kamuya duyurulması süreci ile halka arz
olmaması durumunda halka arz fiyatının
n belirlenmesinde kimin sorumlu olduguna
fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterleri
dair bilgi:

pay igin 0.01 TL deger (1 TL nominal degerli
Yeni pay alma hakları 0.01 TL nominal degerli
lacaktır.
pay igin | TL nominal deer) tizerinden kullandırı
kalan paylar için nominal degerin altında
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra

ü
S” Birincil Piyasada olusacak fiyattan 2 isgün
kalmamak kaydıyla B Grubu olarak “BIA
i
II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araglarının Satis
süreyle halka arz edilecektir. Satista SPK’nın
üdür.
isgün
2
i
süres
emi kullanilacaktr. Halka arz
Tebligi’nde yer alan “Borsada Satis” yont

eri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
Halka arz süresinin baglangıg ve bitis tarihl
sitesinde (www.soktasgroup.com) ve Unkü
(www.kap.org.tr), Sirket’in kurumsal internet
ecek olan “Tasarruf
(www.gedik.com)
Menkul Deëerler A.S.'nin internet sitesinde

ilan edil

.
Sahiplerine Satis Duyurusu”nda belirtilecektir

yeni pay alma hakkının kısıtlaumasından
24.3.3. Yeni pay alma hakda kisrtlanmussa
dolay1 menfaat saglayanlar hakkinda bilgi:
Yoktur.
24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
kuruluslar hakkında bilgi:
24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili

k Yatırım Menkul Degerler A.S. olup, adres
Halka arza aracılık edecek yetkili kurulus Gedi

ve iletigim bilgileri agagidadir.
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: GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

Ticaret Unvant

Sok. No :
: Ofis Park Maltepe Altayçesme Mah.Camlt

Merkez Adresi

21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ istanbul

: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aracılıdı

Faaliyet Konusu
Ödenmis Sermayesi

Ticaret Sicil No

: 67.392.000 TL

: Istanbul Ticaret Sicili- 274860-222442

ın
yer alan saklama ve ödeme kurulusların
24.4.2. Halka arzın yapılacası ülkelerde

isimleri:

uriyeti’ nde gergekleseceginden, paylarin
Paylarin ihrag ve satis islemleri Türkiye Cumb
ve MKK tarafindan gergeklestirilecektir.
saklama, takas ve ödeme islemleri Takasbank

24.4.3. Aracılık türü hakkında bügi:

islemlerini ‘ En iyi Gayret”” aracılıgı ile
Gedik Yatırım, sermaye artırımına aracılık

u degildir.
gergeklestirecek olup, herhangi bir yüklenim söz konus
Yüklenimde
Bulunulan Payların
Yetkili Kurulus

Gedik

Yatırım

Menkul

Olusturalmussa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu

Aracılıöın
Türü

Yoktur.

Eniyi

Nominal
Deÿeri (TL)

Yüklenimde
Bulunulmayan Payların

Halka
Arz
Edilen
Paylara
Oran

Nominal
Degeri (TL)

Halka Arz
Edilen
Paylara
Oram (%)

-

38.114.000

100

(%)

-

gayret

aracılıgı

Degerler A.S.

24.4.4. Aracılık sözlesmesi hakkında bilgi

ndaki aracilik sözlesmesi 22.04.2020
Sirket ve Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. arasi
k Yatırım Menkul
olarak imza edilmistir. Sözlesmeye göre, Gedi

tarihinde 2 (iki) nüsha
pay alma haklarının kullanımından sonra
Degerler A.S. sermaye artırımı kapsamında yeni
aracılık hizmetini

k olup, söz konusu
kalan ve halka arz edilen payların satıgına aracılık edece
hakları kullanım süresi 15 (onbes) gün
"En Lyi Gayret" yöntemi ile yapacaktır. Yeni pay alım
sonrasında Borsa
kalan paylar bu sürenin
olup kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle

stire ile halka arz edilecektir.
istanbul A.S.’nin Birincil Piyasa’sında 2 (iki) ig giinti

kisilerin menfaatleri:
24.5. Halka arzailiskinilgili gercek ve tizel
ye, aracılık hizmeti veren Gedik Yatırım
serma
Sirket paylarının halka arzından, Sirket
edecektir.
Menkul Degerler A.S.ise aracılık komisyonu elde

25. BORSADA ISLEM GÖRMEYEILISKIN BILGILER

uru yapibp yapilmadig1 ve biliniyorsa en
25.1. Payların Borsada islem sórmesi icin basv
erken islem görme tarihleri:
l piyasalarda yatırımcllar tarafından alınıp
Paylarin borsada islem górmesi, paylarin ikinci
gesi 41. Maddesi gereßi payları BIST’de
satilmasidir. Borsa Istanbul A.S. Kotasyon Yöner

siz sermaye artırımları nedeniyle ihrag
islem gören ortaklıkların bedelli ve/veya bedel
et Ticaret Sjeili’ne
n yeni sermayenin Ticar
edecekleri paylar, sermaye artırımı sonucu o}usa

in

tescil edildiginin Borsa Istanbul’a bildirilmesini takiben baska bir islem ve karar tesis
edilmesine gerek kalmaksizin Borsa kotunaalınır.
Sirket’in B Grubu payları “SKTAS” kodu ile 1995 yılından bu yana Borsa Istanbul’da islem
görmektedir.
25.2. Ihragcımın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadıfına/borsada islem görüp
górmedigine veya bu hususlarailiskin bir basvurusunun bulunup bulunmadiginailiskin

bilgi:

Sirket’in meveut paylari “SKTAS”kodu ile Borsa istanbul A.S. Ana Pazar Grup 1’de islem
górmektedir. Ígbu izahname konusu sermaye artırımına iliskin paytar da Borsa Istanbul A.S.
Ana Pazar’da islem görecektir.
25.3. Borsada islem görmesi amaclanan paylarla es zamanholarak;

- Sóz konusu paylarla aym grupta yer alanlarm tahsisli/nitelikli yatırımcılara

satısa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhiit edilmesi veya,

- Ihragcının baska bir grup payının veya sermaye piyasası araclarının
tahsisli/nitelikli yatırımcılarasatısa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu islemlerin mahiyeti ve bu islemlerin ait oldugu sermaye piyasası araclarının
sayısı, nominal degeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.
25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılıgın esasları:

Yoktur.

26. MEVCUT PAYLARIN SATISINA ILISKIN BÎLGILER ÎLE TAAHHÜTLER
26.1. Halka arzdan sonra
taahhütler:

pay

dolasimdaki

miktarının artırılmamasına iliskin

a) Ihragcı tarafından verilen taahhüt:
Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:

Yoktur.
d) Yetkili kuruluslar tarafindan verilen taahhiitler:

Yoktur.
e) Taahhiitlerde yer alan diger önemli hususlar:
Yoktur.

27. HALKA ARZ GELIRI VE MALIYETLERI

27.1. Halka arzailiskin ihraccımın elde edecegi net gelir ile katlanacagı tahmini toplam
ve pay basına maliyet:

j

sein

}

Halka arz iliskin tahmini toplam maliyet ve pay basına maliyet asadıdaki tabloda yer
almaktadır:

SPK Kayıt Ücreti (%0,2)

Tutar(TL)

Acıklama

76.228
11.434

BIAS Kota Alma Ucreti (%0,03)

15.246
1.906

Rekabet Koruma Fonu (%0,04)
MRKIhrascı Hizmet Bedeli (%0,005)

200,000

Araci Kurulus Ucreti (BSMV Haric)
Hukuk Müsavirli&i Masrafları

40.000

Tescil ve Han Gideri

15.000

131

ISIN Kodu Ucreti

2.500

Diger

362.445
38.114.000 TL

TOPLAM
1 TL Nominal Degerli Paylarm Toplami

0,0095 TL

Pay Basına Maliyet

Tahmin edilen toplam maliyet 362.445 TL’dir. Nakden sermaye artigi ile satılacak payların
toplam nominal degeri ise 38.114.000 TL’dir. Artırılan payların tamamının yeni pay alma

haklarının kullanım stiresi icinde kullanıldıgı varsayims ile 1 TL nominal degerli 1 adet pay
bagina düsen maliyet 0,0095 TL olmaktadir.

Sirketimiz tarafindan gerçeklestirilen 38.114.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, Sirket
ortaklarından Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik,
Muzaffer Turgut Kayhan, Zeynep Kayhan, Yasar Baran Kayhan, Arife Seyda Kayhan, Berna

Kayhan ve Kayhan Holding A.S.’nin Sirket’e nakden verdikleri sermaye avansları ve nakit

borglardan kaynaklanan toplam 19.568.000 TL tutarındaki muaccel Sirket borcu, sóz konusu
ortakların sermaye koyma borglarına mahsup edilecektir.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihrag edilecek payların karsılıgı olarak elde edilecek
38.114.000 TL tutarındaki sermaye artırımı gelirinden 19.568.000 TL tutarındaki sermaye

avansları ve nakit borgların mahsubu sonrasında, ayrica bakiye gelirden 362.445 TL tutarinda
olmasi tahmin edilen masraflar da düsülecektir. Bu doërultuda, sermaye artırımı ile elde
edilecek 38.114.000 TL tutarındaki fondan, belirtilen tutarlar düsüldükten sonra, sermaye
artirimi sonucunda saglanacak tahmini nakit girisi yaklasık 18.183.555 TL olmaktadır.

27.2. Halka arzın gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Sirket’in kamuya agıklanan mali tablolarında yer alan finansal yükümlülüklerinin azaltılması
ve isletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle sermaye artırımı yapılmaktadır.

Gergeklestirilen 38.114.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, Sirket ortaklarından

Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik, Muzaffer Turgut
Kayhan, Zeynep Kayhan, Yasar Baran Kayhan, Arife Seyda Kayhan, Berna Kayhan ve
Kayhan Holding A.S.’nin Sirket’e nakden verdikleri sermaye avansları ve nakit borclardan
kaynaklanan toplam 19.568.000 TL tutarmdaki muaccel Sirket borcu, sóz konusu ortaklarin
sermaye koyma borglarina mahsup edilecektir.
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28. SULANMA ETKISi

nma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
28.1. Halka arzdan kaynaklanan sula
oranında kullandıkları varsayımı
halka arzda yeni pay alma hakları nı %100

Mevcut ortakların
! anmasına iiskin olarak hazırlanmıs olan
ile sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesap
>
galısma agadıda sunulmaktadır.
Sermaye

Artırımı

Sermaye Artırıma
TL

Sonrast

Oncesi (31.12.2019)

Artırım Öncesi Ana Ortaklıga Ait Özkaynaklar

%100 Katılım
61.942.038

61.942.038

(Defter Degeri)

38.114.000

Nakit Sermaye Artist

362.445

Emisyon Primi
Sermaye Artırım Masrafları

Artırım Sonrası Ana Ortaklıga Ait Özkaynaklar
(Defter Degeri)
Cıkarılmıs Sermaye
Pay Basina Defter Degeri
Meveut Ortaklar icin Sulanma Etkisi (TL)
Mevcut Ortaklar Igin Sulanma Etkisi (%)

99.693.593
40.120.000
1,54392

78.234.000
1,27430
- 0,26962
-17,46%

a
igiginda yapılmıs olup gergek verilerin ortay
Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler

farklılıklar olabilecektir.
cikmasindan sonra yapilacak hesaplamalarda bazı

mamalar: durumunda (yeni pay alma
28.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay al
yüzdesi:
mae tkisinin tutarı ve
haklarını kullanmamaları durumunda) sulan

nmadıkları varsayımıile, sulanma etkisinin
Meveut ortakların yeni pay alma haklarını kulla
erde farklilik olması

almaktadir. Gerceklesmel
miktarı ve yüzdesi agagıdaki galismada yer
rklılıklar olusabilir.
durumunda, yapılacak hesaplamalarda da bazıfa
klı ortalama fiyatı 2,99 TL’dir. Bu fiyattan
Söktag Tekstil’in 27.04.2020 tarihi itibariyle aßırlı
tilmis fiyat 2,02 TL [(2,99+0,95/(1+0,95)]
söz konusu bedelli sermaye artırımına göre düzel
tilmis
adet payın Borsa istanbul Birinci Pazarda düzel

olarak hesaplanmaktadır. 38.114.000
fiyat olan 2,02 TL'den satildigs varsayilmustir.

Sermaye Artırımı

Sermaye

Öncesi

Artırımı Sonrasi

@1.12.2019)

TL

Artirim Oncesi Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar
(Defter Degeri)

%0 Katılım

61.942.038

Nakit Sermaye Artiga

|

|Emisyon Primi
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61.942.038

38.114.000|

67.009.826

362.445

Sermaye Artırım Masrafları
Artırım Sonrası Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar
(Defter Degeri)

166.703.419
40.120.000
1,54392

Cıikarılmıs Sermaye
Pay Basina Defter Degeri

78.234.000

Mevcut Ortaklar Icin Sulanma Etkisi (FL)

2,13083

0,58691

Mevcut OrtaklarIgin Sulanma Etkisi (%)

38,01%

Yeni Ortaklar icin (Pozitif) Sulanma Etkisi (%o)

-5,46%

-0,11

Yeni Ortaklar Igin (Pozitif) Sulanma Etkisi (TL)

gergek verilerin ortaya
Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler isiginda yapılmıs olup,
cektir.
cikmasindan sonra yapilacak hesaplamalarda baz: farkliliklar olabile

29. UZMAN RAPORLARI VE UCUNCU KISILERDEN ALINAN BILGILER

abilgiler:
29,1. Halka arz sürecinde ihragsıya danısmanlık yapanlar hakkınd
lmasından arta
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.$., Sirket’e yeni pay alma haklarının kullanı

kalan payların halka arz süreciyle ilgili olarak aracılık hizmeti vermektedir.
bilgiler:
29.2. Uzman ve bagımsız denetim raporları ie ügüncü kisilerden alınan
in aynen
is bu izahname hazırlanırken edinilen ve ügüncä sahuslardan saglanan bilgiler
den kanaat
alindigim, Sirket'in bildigi veya ilgili ügüncü sahsın yayınladıgı bilgiler
herhangi bir
getirebildigi kadarıyla, agıklanan bilgileri yanlis veya yaniltic: hale getirecek
eksikligin bulunmadigini beyan ederiz.

Bagimsiz
Finansal Tablo
;
a
Dönemi

Bagımsız Denetim
>
Kurulusunun
ES
+
Ticaret Unvanı

Bagımsız
Denetim
Kurulusunun
:
Adresi

Güreli Yeminli

Büyükdere Cad.

Hizmetleri A.S.

34398 Sarıyer

Denetim
un
Kurulugunun
Görüs/Sonug
Ortak
|Sorumlu
ans
Bas Denetcisinin
Adi Soyadi

Spine Tower

01 Ocak- 31 Aralık
2017

01 Ocak- 31 Aralık
2018

01 Ocak- 31 Aralık
2019

Mali Mügavirlik ve
Bagimsiz Denetim

|59. Sok. No:243 Metin Etkin,
K:25-26 Maslak SMM, YMM

Istanbul

Güreli Yeminli
Mali Müsavirlik ve

Spine Tower
Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Metin Etkin,

Hizmetleri A.S.

34398 Sarıyer

Bagimsiz Denetim

Güreli Yeminli

Mali Mügavirlik ve
Bagimsiz Denetim

Olumlu

Olumlu

K:25-26 Maslak SMM, YMM

Istanbul

Spine Tower

|Büyükdere Cad. Metin Etkin,
59. Sok. No:243 SMM, YMM

Hizmetleri A.S. /7 1K:25-26 Maslak
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Olumiu

34398 Sariyer

istanbul

E ESASLARI
30. PAYLAR ÎLE iLGÏLI VERGILENDIRM

kin esaslar, BiAS'ta islem görecek payların
Asagida dzetlenmekte olan vergilendirmeye ilis
ında elde edilecek kazang ve iratlarin
elde tutulması ve elden gıkarılması sıras
te bulunan vergi mevzuatı
inda genel bir bilgi vermek amacıyla yürürlük

vergilendirilmesi hakk
uatin
uatının ileride deyigebilecegini hatta mevz
dikkate alınarak hazırlanmıstır. Vergi mevz
ikli
özell
ve
inin göz önünde bulundurulmasını
geriye yönelik olarak da deisebileceg
na danısması gerektigini hatirlatmak isteriz.
durumlarda yatırımcnların vergi danıgmanları
kisi
vergilendirilmesinde yatirimeilarin gergek
Paylardan elde edilecek kazang ve iratların
önem arz

veya dar mükellef olmaları da
veya kurum olmasının yanında tam mükellef
etmektedir.
O

Tam Mükellef, Dar Mükellef Ayrım

Gersek Kisiler Acısından

iye’de yerlesik gergek kisilerin ve resmi daire
GVK ügüncü ve takip eden maddelerinde Türk
bagli olup adi gegen

ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan

tesekkül ve tegebbüslere

dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk
daire, müessese, tegekkül ve tesebbislerin isleri
mı üzerinden
e ve diginda elde ettikleri kazanç ve iratların tama

vatandaslarının Türkiye igind

vergilendirilecegi belirtilmistir.

tgähı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı
GVK uygulamasinda Medeni Kanuna gore ikame
malar Türkiye'de oturma

oturanlar (gegici ayrii
iginde Türkive'de devamlı olarak alti aydan fazla
mükellef esasında Türkiye iginde ve Türkiye
süresini kesmez) yerlesik sayilmakta ve tam
vergilendirilmektedirler.
dısında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden
r
sadece Tiirkiye'de elde ettikleri kazan¢ ve iratla
Türkiye'de yerlesik olmayan gerçek kisiler ise
elde
ye'de
Türki

ler. Bir kazang ve iradin
üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirilir
esindeki esaslara gore belirlenir.
edilip edilmediginin belirlenmesi GVK'nin 7. madd
Kurumlar Acısından

ni veya is
KVK'nın 1. maddesinde sayılan kurumlardan kanu

merkezi Túrkiye'de bulunaniar tam

eri
iye içinde, gerekse Türkiye dısında elde ettikl
mükellef olarak degerlendirilir ve gerek Türk
kazangların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
de Türkiye'de bulunmayanlarise dar mükellef
Kanuni merkezleri ve ig merkezlerinin her ikisi
tikleri kazangları üzerinden vergilendirilirler.
olarak deSerlendirilir ve sadece Turkiye'de eldeet
sindo GVK'nin ilgili hiiktimleri uygulanır.
Turkiye'de elde edilen kazangların belirlenme
Kazanclarin
Saglanan
Karghämda
Cıkarılması
Elden
Paylarm
Gi)
Vergilendirilmesi

1 Ocak 2006 Tarihinden Îtibaren Iktisap Edilen ve BÍAS

ta islem Goren Hisse Senetleri:

,
Aralık 2015 tarihine kadar uygulanmak üzere
GVK'nin Gegici 67. maddesi uyarinca 31
góren
islem
ta
BIAS'
aylık dönemileri itibarıyla
bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının tiger
n
un ortakliklart hisse senetleri harig) elde edile
hisse senetlerinden (menkul kiymetler yatir
tam ve dar

yapacaklardır. Bu oran tüm
kazanglar üzerinden %0 oranında vergi tevkifatı
mükellef gergek kigi ve kurumlarigin gegerlidir.
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masıhalindetevkifat
Hisse senetleri degisik tarihlerde alindiktan sonra bir kisminin elden sıkarıl
e “ilk giren ilk gikar”
matrahının tespitinde dikkate alınacak alıg bedelinin belirlenmesind

gıkarılması durumunda, elden
metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden

den tevkifat yapılacak
cıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım islemi esas alınarak üzerin
o gün igindeki alıs
tutar tespit edilir. Aynı gün iginde birden fazla alım-satım yapılması halinde

Alig ve satig islemleri
maliyetinin tespitinde afırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir.
Vergisi tevkifat matrahının
dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri

tespitinde dikkate alınır.

islemi yapılması halinde
Üger aylık dönem igerisinde birden fazla hisse senedi alım satım

Hisse senedi alım
tevkifatın gergeklestirilmesinde bu islem ler tekbir islem. olarak dikkate alınır.
rin tevkifat
dönemle
izleyen
satımından dogan zararlar takvim yılı asılmamak kaydıyla
matrahından mahsup edilebilecektir.
elde tutulan
Tam mükellef kurumlaraait olup, BIAS'ta islem gören ve bir yıldan fazla süreyle

tam mükellef kurumlara
hisse senetlerinin elden gıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca,
hisse senetlerinin elden
ait olup, BIAS'ta islem güren ve bir yildan fazla süreyle elde tutulan
maddesi hükümleri
80.
cıkarılmasından elde edilen gelirler icin GVK'nın Mükerrer
uygulanmayacaktır.
kisilerce yıllık veya
Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazangları igin gergek
beyannameye bu
münferit beyanname verilmez. Diger gelirler dolayısıyla verilecek yıllık
kazang hükümleri
gelirler dähil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari
e ödenmis olan
suretiyl
gergevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazanglarigin tevkif

n mahsup

vergiler, tevkifata tabi kazangların beyan edildigi beyannamelerde hesaplanan vergide
edilir.

veya tizel kisi
GVK Gecici 67. maddesinin 5 numaral: bendi uyarinca, gelir sahibinin gergek
n muaf
ya da dar veya tam mükellef olması, vergi miikellefiyeti bulunup bulunmaması, vergide
ı yukarıda ayrıntıları
olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamas
verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

BIAS'ta islem Gérmeyen Hisse Senetleriile 1 Ocak 2006 Tarihinden Once iktisap Edilen
Saglanan Gelirler:
ve BIAS'ta islem Géren Hisse Senetlerinin Elden Cıkartilmasından

iktisap edilen ve
BiAS'ta islem górmeyen hisse senetleri ile 1 Ocak 2006 tarihinden önce

satım kazangları
BiAS'ta islem gören tam mükellef sirketiere ait hisse senetlerinin alım
n saglanan
masinda
cikarii
elden
inin
tevkifata tabi olmayacaktır. Söz konusu hisse senetler
kazangların vergilendirilmesi asagidaki gibi olacaktır:

Gerçek Kisiler
Tam Mükellef Gercek Kisiler:

a gelir vergisine
Hisse senedi alım satım kazangları, GVK'nın Mükerrer 80. maddesi uyarınc
elde edilen
tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca I Ocak 2006 taribinden itibaren

efkurumlara ait olan
gelirlere uygulanmaküzere, “ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam múkell

durumunda elde
ve iki yildan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin” elden cıkarılması
edilen kazanglar vergiye tabi olmayacaktır.
iktisap bedeli,
GVK'nın Mükerrer 81. maddesi uyarınca mal ve hakların elden gıkarılmasında
tarafından
elden gıkarılan mal ve hakların, elden gıkarıldıgı ay harig olmak üzere TÜIK
edilir.
belirienen toptan esya fiyat endeksindekiartıg oranında artırılarak tespit
Dar Mükellef Gercek Kisiler:

L
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GVK'nin 86. maddesinin 2. fikrasi çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı,

Türkiye’ de tevkif suretiyle vergilendirilmis olan ücretler, serbest meslek kazangları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlar ile diger kazang ve iratlardan oluguyorsa yıllık beyannameye tabi
debildir. Dar mükellef gerçek kisilerin Türkiye’'de elde ettigi ve tevkif sureti ile

vergilendirilmemis gelirleri meveut ise, GVK'nin 101. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, menkul
malların ve hakların elden gıkarılmasından doßan kazang ve iratlarını mal ve hakların
Türkiye’de elden cıkanıldıdı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmek

zorundadırlar.

Kurumlar

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine
Cıikarılmasından Saglanan Kazanglar:

Kayıtı

Hisse

Senetlerinin

Elden

Tam Miikellef Kurumlar

Ticari faaliyete bali olarak isletme bünyesinde elde edilen alım satım kazancları ticari kazang
olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e)

bendinde belirtilen gartların mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli

ugrasmayan kurumların bu kazanglarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır.
Dar Mükellef Kurumlar

Dar mükellef kurum, Türkiye’de bir isyeri agmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla

faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazangları kur farkları da dähil ticari
kazang olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satısından elde edecegi
kazanglar KVK'nın 5. maddesinin 1. fikrasinin (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanır.
Dar mükellef kurumun Türkiye'de bir isyeri veya daimi temsilcisi yoksa elde ettigi kazang
vergiye tabi olacaktır. Ancak, dar mükellef kurumun mukimi oldugu ülke ile Türkiye arasında
cifte vergilendirmeyi önleme anlagması varsa anlasma hükümleri uygulanacaktır.

(ii)

Hisse Senetleri Kär Paylarının Vergilendirilmesi:

Hisse senetlerinden elde edilecek kär paylarının vergilendirilmesi asagidaki gibi olacaktır.
Gercek Kisiler
Tam Miikellef Gercek Kisiler:

GVX'nin 94. maddesinin 6. fikrasinin (b) bendine göre, kär payları üzerinden yapılacak
tevkifat, kärın dafıtılması agamasına bırakılmistır. GVK'nın 94. maddesinin 6. fikrasinin (b)

bendi uyarınca, tam miikellef kurumlarca tam mükellef gergekkisilere, dagitilan kar paylart
üzerinden %15 oranında tevkifat yapılacaktır.
GVK'nin 86. maddesinin

1. fikrasının (c) bendine maddesi uyarinca, tevkif yoluyla

vergilendirilmig bulunan ve gayrisafi tutarları; 2015 yılı gelirleri igin 29.000 TL’yi (GVK'nın
103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi) agan ve tam mükellef
kurumlardan elde edilen kr paylart igin beyanname verilmesi gerekecektir.
Tam mükellef gercek kisilerin tam miikellef kurumlardan elde ettikleri “kar paylarinin yaris”,
GVK'nın 22. maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. Istisna edilen bu tutar da dahil
olmaktizere brüt kär payının tamamı üzerinden GVK'nın 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılır
ve tevkif edilen verginin tamamı, kär payının yıllık beyannameile beyan edilmesi durumunda,
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, GVK'nn 94.
maddesinin 6. fikrasinin (b) bendine göre kärın sermayeye ilave edilmesi kär daßıtımı

sayılmadıgından, karin sermayeye ilavesi segeniyle gergek kisi ortaklara verilen bedelsiz hisse

hisse senetleri kargilig: olan kar payinm
senetieri tizerinden tevkifat yapulmayacagi gibi bu
memektedir.
“menkul sermaye iradı” olarak beyan edilmesi gerek
Dar Mükellef Gercek Kisiler:

uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar
GVK'nin 94. maddesinin 6. fikrasinin (b) bendi
t yapılacaktır.

nden” %15 oranındatevkifa
mükellef gercek kigilere, “dagitilan kar payları üzeri
n önlenmesi anlagmalarında daha düsük
Türkiye’nin taraf oldugu bazı gifte vergilendirmeni
tevkifat oranları belirlenebilmektedir.
Kurumiar
Tam Miikellef Kurumlar

ticari kazang hakkındaki hükümlerine
KVK'nın 6. maddesine göre kurum kazancı, GVK'nın
k ticari isletme bünyesinde elde
gôre saptandiäindan, kär payının ticari faaliyete baßlı olara
lecektir.

k beyan edilip vergilendiri
edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazang olara
lar vergisi mükelleflerine yaptıgı kär
Ancak, Türkiye'deki bir kurumun Türkiye'de kurum

dagitim: tevkifata tabi degildir.

nca, bir kurumun tam mükellef baska bir
Digertaraftan, KVK'nın 5. maddesinin 1. fikrası uyari
payını dafıtan kurum nezdinde kurumlar
kurumaistiraki nedeniyle elde ettizi kar pay: (bu kär
eden kurum nezdinde), kurumlar vergiden
vergisine tabi tutuldugu gerekgesiyle kär payını elde

yatırım fonu katılma payları ve hisse
müstesnadır (tam mükellefiyete tabi girisim sermayesi
im ortaklıklarının katılma payları
senetlerinden elde edilen kar paylar: dahil, diger fon ve yatir
ve hisse senetlerinden elde edilen kär payları harig).
Dar Mükellef Kurumlar:

veya daimi temsilci araciligiyla kar
Tam mükellef kurumlar tarafindan, Türkiye'de bir ig yeri
sinden muaf
kurumlara veya kurumlar vergi
pay! elde edenler hari¢ olmak tizere dar mükellef

üzerinden KVK'nın 30. maddesinin 3
olan dar mükellef kurumlara dagıtılacak kär payları
oldugu bazı cifte
yapılır. Türkiye'nin taraf
fikrasi geregi (bugún igin bu oran %15’tir) tevkifat
dügük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.
vergilendirmenin ónlenmesi anlagmalarında daha

N VERILEN IZIN
31. IHRACGI_ VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDA
HAKKINDA BILGI
Yoktur.

32. INCELEMEYE ACIK BELGELER
Cad. No: 54, Süke, Aydin
Asagidaki belgeler Cumhuriyet Mahallesi, Akeller

yerleri ile ihragcının internet sitesi
adresindeki ihracemın merkezi ve basvuru
ma Platformunda(KAP) tasarruf
(www.soktasgroup.com) ile Kamuyu Aydınlat
sahiplerinin incelemesine acık tutulmaktadır:
uran her türlü rapor ya da beige
1) Izahnamede yer alan bilgilerin dayanagını olugt
faaliyet ve bagimsiz denetim
ile degerleme ve gúriisler (degerleme, uzman,
lar, esas sözlesme, vb.)
raporlanile yetkili kuruluslarca hazırlanan rapor
Esas Sözlesme
denetim raporları
Ara dönem ve Yıllık Finansal tablolar ve Bagımsız

Faaliyet Raporları

Özel Durum Acıklamaları
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Yónetim Kurulu Komite ve Calisma Esasları

Kurumsal Yónetim Uyum Rapora
Yillar itibariyle Genel Kurul Gündenleri, Bilgilendirme Dokümanları, Toplantı
Tutanakları ve Genel Kurul lc Yönergesi

Kar Dafıtım Politikası
2) Ihragsının izahnamedeyer alması gereken finansal tabloları

ihraggmın izahnamede yer alan 01.01.2017-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018 ve
01.01.2019-31.12.2019 besap dönemlerine iliskin finansal tabloları ve bunlara iliskin
bagimsiz denetim raporları ihraccının internet sitesi (www.soktasgroup.com) ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) tasarruf sahiplerinin
incelemesine acık tutulmaktadır. Söz konusu finansal tablolar ve bunlara iliskin
bafımsız denetim raporlarmm Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan taribleri
agagidaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Dónemi

www.kap.org.tr “de ilan edilme tarihleri

1 Ocak — 31 Aralik 2017

08.03.2018

1 Ocak — 31 Aralik 2018

12.03.2019

1 Ocak — 31 Aralik 2019

16.02.2020

33. EKLER
1. Bagımsız Denetim Kurulusu Sorumluluk Beyanı
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