l]0]5
]

i

a0I5

3ıd

fesis N{aküa

]nd

raş(lar
)€mirbaşlar

]0l5

.1.1,27.109:

]§maniye,ordu

88:1']:

0l5

]6 05]

]014 20l6

l1.2. Nladdi durao varlık]ar üzerinde !,eralan kısrtlamalar, ayni lraklar ve ipotek
tutarlan h.kkrndı bilgi:
(a) Devralan
ryladdi Duran

}IDv
Cinsi

Konya

ortaki* Iş dar Enerji

ve

Yapı HoldinqA.Ş.

Varhklır Üzerindeki Klsıtlımİla., Ayni Hak]aİ. ipotekler Hakktnda Rilsi

Kimin
KlsltlımanIn/A}n Lehine
Hakkın Türil
Verildiği

Çumİa Bina

Nedeni
Bağh ortaklüklaİnın

Bina ve

KarŞıhğı

l5,0,+.2015

25 000,000._TL

Bağlı ortaklıklarınln
Kul]andığı Kledi
KarŞ]lığı

25,02 2009

.1000000,|L

21.02 20]]

6,000,000._TL

07 07,20l5

10.000 000,_TL

Tekirdağ
ÇorLu

Fabrika Bi

Delızba!k

kalecikBinı

ortakhk

Bağlı oıİakllklannln
Kulıandlğı Kredi
Kar5ı]ığı
Bağh ortaklıklaİ.ln

Kullandıg Kjedi
Karslığı

ipotek

b) Devrolunan

Usaş

Yahrımlıİ HoldingA.Ş.

ddi Durın Varhkhr Üzerindeki Küsıllanatar. Avni Haklar
lsıtlaminln/A) ni[Kimin

DV

lrşehir
abrika

ıklın Türü

v€rildi

edeni

ekler Hakkında Bi

lverilis Tİrihi

aklık]arınln
Kul]andığı K.edi
l]ı

iğde Ili

07.07 2015

ağ]ı
51 ada

rb

Bifu

Tutarı

Kullandlğı K.edi

Banın
Şimşirlik
Mevkri Fab

Trla

verilis Trribi

rlakl ık
u]]an d lğü

KrçdI

ar5l1ı

53

-.. --..

,;,i

./

BJft]n i]i

ıg,].r!

\,,h

'\nmü
lKöVü

t

l]6l JdJ

ullandığl Kredi

lıil

1-].07.]0l5

5.000.000.

l1.3. ]\,lıddi durın varhkların rayiç/geİçeğe uygun değerinin bilinmesi halidde bu
değeİ v€ dayandlğı değer tespit rıporu hakkrnda bilgi:
(a) D€vİalan

ortakllk Iş dar Enerji

Ye Yapl

HoldingA.Ş,

Devralan Şirketin Konsolide Finansal Tablolarında göıülen. gayrimcnkı.ıllerinin Vakıf
Ga}İimen](ul Değer]eme A.Ş. tarafından ]-apllan 02.09.20l6 ta.ih ve 2016/11 no,Iu ekspcrtiz
rapor]anna göre değer]cri aşağldaki gibidir.
sınıflaıdIr
Ekspertiz

Rapoİ Tarih

f,k§pertiz
Değe.i

Maddi Dıtran varllk cinsi
Konya,/Çuıİua l2j81 pa$el Fabrika Bına

l984

l0,300.00
0

Anİa.aKa]e.ik ]24_25

2002

7,120.000

Tekirdağ-E.gene 255140 üzerinde kagiİ

:009

7.1r5.000

Bina

5.000

Elazlğ_silnce 298. ]00 Darsel

i§lanbı]l sarıyer 5j0/l1 parsel
Barln_Topluca körii t 11_1],tJ3 l,pafsel
iizerinde Kagir to.ba Fabrika§I .l ] ] ,1
parsel,137-7] parsel,

Ban]ı,Tuna Mah ,+97/12.]0.] l,]3
Baı,lln-To!luca l1.1-] palsel TülğIa

Baitln Çeştepe

1:5/1 3.

].+1,.1:..187 , _-

,1],.14.59.62,65.66.7].75,73.E]

l9,29,]2

parsel.

]]2,160,61.6],6,1,65.68.7].78.87,88.98.

_,!!!ru

200:1

960.000

20l0

] ].10,000

]000

ll65.000

:000

] 769,000

20l2

16r.000

]9lJ8-

99 l00,L0].105.10?.1 l2.1 1].] ]].l ]5.I t5.
Barnn Ağdacı

42 000

I98i,
parseL,

t-abrikası

Barİn_Kut]ub€yd.miİci

1998

]008

]0l]

öü,ü

l,j]5

000

r Jsa

uoo

02,09 ]0

j9

Değerleme

Ion

Tutarı/Değ

olup

Düşükliiğii
Tutarl

KuIlanım

,7

|5 .6,72
,1

20]6/l l
02.09

]0l6-

:0] 6/]

Kul]anım

]

02.09.2016_

Kul]anınl

02,09,2016

Ku]lan!n

20l6/1l

2016i l l
02 09.20] 6_

Kullanım

02 09.:0t6

KuIlaİİn

20I6/l]
20l611l

02,09.20] 6,

20]6i 1]
02.09,2016:0 ] 6,,l l

5 612.40]

5 892 2,]]

3.7]ll

Kullanlm

20l6/1]
02.09,r0l6-

768.000

].8.1]

]j2

52] 5]2
Kııl]anım

],9l9,07]
2017

02,09.20] 6-

]0]6j11
0] 09 20l6-

i.şıi ro

20l6/ll

];|Tiio|^

ilX;l
Kui]aııüm

9,20.2 1,2],]].]7.]8..]0.j 1.

]1Dv

':ı,i]ı,itl

iü

- a,t]gifuü

§-?-:*

::

a

\Y_.1ü|h,i L.,:

:,,./,ı

1]..]]._.1.j j.]?._]8.]9. 10,] ],1]..1_] ]]. 15.]6

1?.j0.5 ].5]._i3.5.1,55.j6.j j,j8.59.60.a,t.6]

7].]],],1,75,76.77.87.88.89.90, pars€1 1e

]

adet ııığla

1b)

l'ıbrikası

Devrolunan Ortaklık Usaş Yahnmlar Holding A.Ş.

Devıolunan Şirketin Konso]ide l'inansal Tablolarınrla göriilen. gal,rimenkullerinin Vakıl
GaJ,nmenİul Değerleme A.Ş. tarafından vapılan 02.09.2016 tarih. 20l6/11 no.lu eksDelli7

raporlarrna göre değerleri aşağıdaki gibidir.

\,rDV

sünıflandı

Değerleme

Fon
'ruiar,/D€ğ

f,k§pertiz

Edinml Ek§pertiz
Tarih D€ğeri

)laddı Düran varllk cinsi
Barl|n Aedac] kö)ü

l]o]

8

:0l:

ıarsel

.179.000

Ba,lın-ordu!3ri
.18

5/20,2

]

,23,29,]0.3

]

490i 23 pdseL.

,j

2.]].

.18

6]26,27,

Bafın_Topluca l18111
Niğde,'Nre*ez

45,,|_ 14

Fabrika Bina

20]

6,175.000

201

2.000.000

l98; 7,085.000

Niğde/Meİkez 1,14-7

2.750.000

Klrşehir/Aşlkpaşa 578] l5 Dair.lcİ,e
Dükkan

20

],,]

KfŞ.hir,/Kayabaşı j83,8 58]/].8]

Fab.biflası ve arsa,3766/l , 3767i'8

20I

.377ll1,2,],4,5 .377211,5,6,7,8

Klrşehir_Ere\ik

45l l tabllka

12. lıt\,\Ns,\L

Dt]Ğ

!ı R t,ı:,,J D i

li\l

ta

l9ql

Bina drl

D( Rt
It

ıl

Yı]

]..135,000

]],.12,1.00
0

l4.j00.00
0

l.,..\.\Lil,a1,

Rıpoİ

olup

Taİih l,e
No.su
02.09.2016_
2016/l l

Kullanın1

02,09.2016
20I6/11

Küllan un

02.09.20l6_

Kullanım

2016,/l l
02 09 20]6-

Kullanıİ1

,0]6]l

ll

02.09.20l6_

Kullanım

02,09 20]6,
2016/ l1

Ku]Ianlm

02.09,2016_
20] 6/1]

Kul]antm

02 09.20l620l6]l l

Kullanlm

20l6/ll

]52.000
95.1,254

2.937.855
l..196,795

l

ıLlŞKIı
[

DLRAN VARLIKL-{R
roPLd}I V-IRLIKLAR

ı..rvırxı§

] ıırlı

2017

;:i:.rr\
,\

ve Yapı Holding A.Ş.

v,\Rı,IKLAR
DONEN VARLjKI-AR

196,195

5..19.1.67l

l2.1. Finansıl durum ve taaliyet sonuçları

ı) Devralan lşıklır Enerji

]00

5.36211a

]

5(r\ t Çt-^kl\,\

l- E

Diişüklüğü

olmadığü

31,t2,2016

31.12.2015

235,111))6

17l.:j5.]62

553.0.16.86?

5j]

788,]61.093

725.032.560

;;

]) / \t]a]

777,]98

,

2']tt]ıı

§ry a?r
"

i

l|,;

De

,;

.

]1+6,]

.

,

a.li

ll9.j19.:7]

1j5 866 90Il

KlSA VADEı-i YUKtJi\.ILüjLÜKLER
tjlljN VADF.Li \,ÜKÜMI t]LÜKLF:R

],].]]

]İ ](]],66]

j]

öZKAYNAKL-{n

j

Ana Odaklığa Ait ÖZkayDak]ar

2]].]7t.800
']?0 il]8 722

Kont.oi Gü.:ü o]ııa]an Paylar

202.]57.]]0

53.1]

725-0]2.560

8,7s

ll7

7li8,,l61.093

IoPL^M K,\lN-{KLAR

l65.403

].f]0.]l

j]9.42].6]:]

l]00,j2]

önceki yıl
Dönem sontr itibanyla Işıklar Encrji ıc Yapı Holding A,Ş,'nin toplam varlıkları,
sonuna göre o/o 8,75 orannda a aıak 788,,1milyon Tl- oiarzık geıçekleşmişıir,
K{R

VEY-A. ZARA.R

KIsNlI

01,01.201631.12.2016

01.01.20l531.12.20l5

J1.7t4,577

23.098.678

37,30

-]9,837,66.{

7.09

BRÜT K"AR

12

Faaliycl Giderlen

662-198

1.0,11.066

1.325.158

EsAs FAALiYET zARjrRI

-l1.988.787

_l5.1l3.828

Yatırüm Faaliyerleriırden Gelir /( Giderler.net

_]4 7]7.0]0

1,290,80.1

-1.604-5,7,7

9..159.186

EqJc F3a]ıyeİlerden Dıger

ce]r

lCiderLer).net

Özkay.Yönteni Değerl. Yatırım.Kar Zararlanıdaİ Pay,

fiNANSMAN GiDERi öNcEsi FAALiY[T ZARARI

- ]

78.56

l30.-]0

-54.3l0.]94
_l0 288,80l

3,633.56i

-64.599,195

_l9.9,|3.649

223,91

1,191.869

4,1] 895

-13],,19

SÜRDÜRÜLEN FAALiYETLER DÖNEM KARt

_67.391.06,1

-19.50t.754

2,15,56

DÖNE]II I(ARI

-67.391.06,{

_l9.s01.754

2.15.56

Konrrol Gücü olmayan Pay]aİ

-12.623 -251

| 12179a

_8]2.]0

Ana ortakllk Pay]arı

-5:l 767

8l3

-21.225,511

158,0]

Finası1an GeliİLeri'(Giderler).net

süRDüRüLf,N FAALiYETLER VERGi öNCEsi IiAR|
sürdiırülen Faaliyeiler Vergi Gide.;./Gelıri.net

2015 }ılmü]a 23,1 Milyon TL olan brüt kar, bu yıl % 37,30 arlarak 31,7 Milyon TL olarak
gerç"üeşmiştir, Ancak'yaraılan brüt kar faaliyet giderlerini karşılayııınamakta ve esas faaliyct
da vergi
7a.arı olrışmatta,.]ır. Brı yıl finansman gidetleri finansman geiiılerinden fazla olup, bu
TL ye
Oncesi zaıan aı1tıılnaktadür- 2,8 |vlilyon TL vergi gideri ile dönem zaıaI1 67,,1 milyon
Zarardan ana onaklrğa isabet eden fuıar 5,1,8 Milyon TL dir,
çükmaktadtr.

Katma değeri )üksek ürünlere ,vönelip brüt
ihıil acı ıardır,

b) Devrolülan

Usaş

Yahrımlar Holding

karl

altlürma ve faali_Yet giderleİini diişıirme

A.Ş.

B7

vARLIKL-AR
DÖNEN VARLIKLAR

VARLlKLAR
ToPLAıl V.ARLIKLAR
D{JRA|J

31.12.20l6

31.12.2015

146,]23.93j

]26 0;l8 7lg

3

]0.870 ]1]

{]9.918.95]

1s5,J2l.s()q

K AY_\..AKL.\R

KlsA \,ADELJ \ llKÜNILÜLL K]-ER
tjZtN yADELi !ğKÜ]\,1LÜLÜKLIR

93.2,"120a
68
61

,]90

4jj

ı] )r!

ır0 911

1ll

'|r\ti,l]i,!]'

§,ş-_ı4 ] ııi.
_:-.,\_\_tjir
ii..
l,..,

, ,/

ıı":z

Değişiİn %

tr

*'L'ii.İ

1i,zi;.,*Q

\J,,

i,i.ı:

-*,il-a
,

2017

OZKAYNAKl \R

]9j j]9 i]l

]

\nJ onakt ga

]llt 0I2

].]011.1-1js

Aüt

Öl1,3\nJklJr

.1j t

lj

5 ].1

00l

Kontrol Gücu olna}an Paylaı

,7.jl] l]0

7j.l09 j1,]

1,oPL|\t t(\Y\_rl(L \R

ı57.191,226

.155,J21.506

l ]l

Usaş Yattr]nllar Holding A.Ş.'nir1 rıpLam varlıklan.20l6 il]ında önceki !lla görc 9i,
oranında artarak 457,2 ıırilyon TL o1arak gcrçckleşmişli..
1dR vEYA ZARAR Krsi\,lI
BRUT K..lİ.
Faaliyet Giderlen

01.01,2016_

Jr.l2.20t6
l1,9l4.24.1

_16

j15 098

0t.01.2015-

0._.jg

Değişint ol,

31.12.2015
5,928.217

ln0,o8

9j9,05]

]..18

.100,9.+6

2_a92,2|,a

-SO.s:1

ESAS FAALiYET ZARARI

_4.I99.sOİ

_7.938.6l9

-J7.10

YatırIm FaatiyedcıindenGeIiri( Giderler).nct

21.119.251

t,133.1.15

Özkay,Yöntemi DeğerI. Yanrım.Kar Zararlarından PaY

-5 326,957

-3.]90 063

l826,92
-]6 j1

-34.276-122

-1,1,8g5.537

l]0.1l

Esas Faa]iyellerden Diger Gellr/(Gide.ler),ıet

FiNANsMAN GiDERi öNCEsi rAALiYET ZAR{Rü
Fiıan5man GelirleDJ(Giderler,net

süRDüRüLEN FAALiYETLER VERGi öNcEsi K{Rl
Sü.dürülen Faaliyelle. Vergi Gideİi/Celin.net

süRDüRüLEN FAALiYETLER DöNıtIr KAR]
DONE}I l(^Rt
Konlrol Gücü olmavan Pavla.
Ana onaklık pavları

l] 9]2

452

_15

]

268 098

]]5,70

-18.188.574

-l8.163.635

l65,30

-],7]7 j95

2,058 88]

_]8].05

-51.916.169

_l6.t04.753

_51.9l6.169

-l6,104.7s:ı

l,9:l7 852

-80l,.1j0

143.01

.19.96s.3I7

l5.]0j.30]

226.52

2015 yılında 5,9 milyon TL olan bnit kar, bu dönem 9/o 100,98 anarak 1 1,9 milyon TL o]arak
gerçek]eşmiştir. Ancak burada da yaıaülan brüt kar laaliyet giderlerini karşılal.amamakb ve
esasa laalivet za^İü oluşmaktadlr. Finansma,ı giderleri finansman
8e]iİlerinden fazla olııp, bu da
vergi öncesi zalan alttllrnaktadlr. 3.7 milyon TL ı,ergi gideri ile dönem zarar1 51.9 milvon TL le
çlkmaktadlr. zarardan ana ortaklığa isabet eden tutar 49,9 milyon TL diı.

Katma değeli ),ükek ürünlere yöneljp biüt k:f]nr aİttırma ve faali},et
.cider]erini düşiiıme

hıirıcı t ardır.

tıraf şirket|erin borçluluk durumu
(a) Devralan ortaklrk lş*lır Enerji ve Yapı llolding A.Ş.

12.2. Birleşmeye

!/

Borçlüluk Durumır

Tutar (TI,)

Kl§a vadeli t,ükümlülük]er

155.866.908

Garanti]i
TeminatIı

GaraıtiSirTeıninai§ı7
Llzün vadeli yükümlülüıder (uzun vadeli borçlann k§a
vadeli krslmlı4 hariç.}
Caİa |ili
Tçnrinatiı
Cağntisi3lTen_i ıtpls ız
ozkiııq+]ert liıItlr,] Lıı. ı, il ıj bl tli]':i ii '

ıum:ı 2C17

43,41ğ-6pi' ,
] 0

7,f]

i .2

I

8,i

-iirr.4|.

r ? j):,'.j:'

59.

]{ıL

N2Jğ/ri$r

\
]9.65Jİ*rü
1l!*9,İ;rı7İdls00

"_i

/i

ç,J

ö;enııisicıkırılınıs seıııır
yasal vedekl.r
Diğer vedekler

]s6 l21

e

2ar 1

lt 706 ]8]

61,45] 645
,168.03:.37l

ToPLA]!t

'futtr (-fL)

Nct RorclUluk Durumu
A. Nakit
B Nakit Benzerieİi
C. Allm Saİm Aİnaçll Finaısal Vaılıklar
D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F, Kısa Vade]i Banka KrediIeri
G. uzun vadeli Banka kredileıinin kısa vade]i kısmı
H, Diğer Fiİansal Borçlar
I. Krsa vadeli Finansal Borclar (F+G+lı
J, l(|sa Vadeli Net Finao§al BorçlulUk (l-E-D)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L, Talıvil]eı
lv. Diğer uzun vadeli kfediler
N. Uzun vadeli Finan§ıl Borçluluk (K,IL+M)
o. Net Finınsıl Borcluluk (J+N')

26.660.9]6
0

l07.289
26.168.225
,7

6

.625

.,7

5,7

20.702.059
0

21,713.565
.18.:145_62J

-54.948.358
53.i 77.710
0

960.5]9
59.138.2.19

4.189.891

(b) Devrolunan Ortakhk U§aş Yatrımlar Holding A.Ş.
Bor(|uluk Durum
I<üs, vadeli vükümlülıikler
Gafanli]i

Iutar (TL)

TeminatIl

29.145.a92

Garantisiz/Teminatsız

93.214.200

Uzuı yadeli yükümlüliikler (uzun vadell borç|ann
vadeli krsımlırı haric)
6aİantili
Teminatlı
GarantisizTeminatsız

63.529.108

k§ı

68.390..ı55

jS.679 095
9.7 i l, ]60

ozkarnaklar

231.610.117

odenmis/cıkarılmıs sermave

]84.031.366

Diğer !edek]er

3] 214.55,1
379.617.|06

19.33.1.79.1

ToPLA}I

'tutAr (TL)

Net RorclUlük Dunimü
A. Nakit
B. Nakit Benzeıleri
C. Alım satlm Anaciı Finansaj Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E, Kı,a Vade Finansal AIacaklar
F, Klsa vadel Banka

21.613.921
^0" .

2B17

107.28q

21-12|ffi==.4
İ16 +Bİ.,:].
1 i( E 8105,1-:-.

10

kıedileri

G, Uzütn Vade]i Banka Kredi]erinin Klsa Vadeli Klsmt
H, Diğeİ Finansal Borc]ar
I. Küsa vıdeli Finın§al Borçlar (F+G+H)
J.'Küs:r Vıd€tl N€t Iinansıl Bo.çluluk (I-E-D)
K. U^!n Vadeli B3İka Kjcdileri
63

/ \

861,ö]5]"
2^7l5.t or.:.
-68.3ğiil547ı

:

...-

.,.. _\*/r.,-,. 5],763JS-f

=+\§
l

i

iilri

/

1,

0

l.. Tahı,iLLer
N,I, Diğer Uzun Vade]i Kredile.
N. tjzun Vadeti Finansaı Borcluluk (K+L+ıı)
o. Net !'inans,ıl BorcıUluk {J+N')

9l5,769
5l].679.095

-9-67].J52

i].BiRt.I.]5\tEiIüiül-i:ıııııır.ı.ıı.rrşiRıiF.İ,İ-ı.lti\tl()\K\\t],\Kl.\iti
[3,1. Klsa ve uzun vadeli fon kaynakları hıkıOnda bilgiI

a)Deyralan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
Şiıket yapısl ve laaliyet konlısu itibariyle sermale artııımı olrıyla lon "varatma olanağına sahip
olmakla berabeı 2010 yılından bugüne kadar serrna),e ar"ttnml yoluna başlıırmamıştır. Şirket
kendi.varattüğ1 fonlaJ ve yabancı kaynak kullaıxm1 ile faaliretleİini yürütmektedir.
1-

Şjrket'in 31.12.2016 tarihi itibaııyla başlıca Krsa ve Uzun Vade]i Fon Kaynakları (TL):

krsa vadeli
20.702.059

Banka KJedileri,

Kiralama..,..,,,,..,, .....
Faklonn8..,......,,,..,...,.....,,,,

85.1998

Fmansal

. . . .

55.023..125

olıüyan Diğer Bo.çiar...,,

]2.965.,158

Ticari Borç]aİ.
TicaJj

,

26.838.567

,

, , .

,

, , ,. . . . . . . . ,

Toplam

r36.,1]s.507

uzun vadeli
Ba!İa Kredilen-........., .,,...,,,,,
Fjnansal Kira]ama

58 l7r.710

......,,.. ....

960.j39

TopIım
G€nel

ıı)

59.13E.2,19

l95-577.756

Toplam

0

Devrolunan Usış Yatlrımlar flolding A.Ş.

Devıalan şirketin lon yapısı beıızeılik gösterdiğinden lon ka.vnakları için yı
devrolunan şiıket için de geçerlidiı,

USAŞ'ın 31.12,2016 taıihi itibanyla başiıca Klsa ve Uzun Vade]i Fon Kaynakl
kı§a vadeli
Banka

kıedileri
Finansal Kiralama.....-..,.....-.....

15.882,054

Faktonng .,. . ..,. ,..

13.090.142

Ticaİi BorçLar.

..

.,. .,. ,.. . ,, ..,

712,896
.

- ... .. . . .. .. ,. .. .. . ,

]3.875.426

Ticari OInrayaı Diğer Biırçlar.....

15,692,523

Toplam

79.313.0.11

. . .

uzun vıdeli
Banta Kredjlen.

toplam

.

.. . -.

.

. .

,..

\,7161.326
915.769

\

58.6?9.095

,"1:,,":,::.)

l:]7.992.1:16

lf,-]. Nakit aliırı

dirmei
6.1

L

r',

,i li
,I

/

7

lııı:

?017
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Devralan lşıklar Enerji re Yırpl Hokling _\.Ş.

Işıkiar |incrji'nin 31.12,]016 tarihi itibarıylır Nakit -{kış Lizeli:
ŞL

l lN]f lA\

01.01._]r.l2.10l6
Yğ,1,1.ERDEN N^KiT r\KIŞl-ARI

Dofieüİ Zurğrı İle llgili Dlj:eli .l.|
jl leıne sern q es ııJe geıçekl.Şeh d.n iı

.61 599.

]

AKlsLARI
FiNANSMAti FAAl-jYETLERINDEN NAKi,r AK]Sl.AR l
D. YABANC] PAR_A çEVIR]M FARKLARININ NAKIT VE NA
BENZERrERi ÜZERiNDEKi ETKisj

NAKIT VE NAKIT BENZERIERiNDEKi NET
VE NAKj

935

]1.369,629

-z3-522)ı:6
1.84i.29.1

ART]Ş/AZALIŞ

_5l9 ]q7

l BENZ

EM SON-U NAKiT VE NAKIT BENZERrERi

5l

I

C.

\EM B 1Şl N.AKiT

95

51 011 ]26

ihl et

B. YAI]RIttl f AAI.iYETLERIN-DEi; KAYNAKLAI\AN NAKjT

B+c+D)

]

27.

(A-B-c-DrEi

]

80.

]]]

26 660.936

Dönem zaran elde edilmesi şiıketin nakit akışını olumsuz eüki]emekte nakit azalışı
yaıatmaktadf. Dönem zararrndan kaynak]anan nakit çılışlan alıcak tahsili aıttşl ve borç artüŞü ile
kapatılmaya çalışılmaktadlr. Dönem içi nakit azalışı 0,5 milyon TL'dir,

b)

Devrolunan Usaş Yahnmla. Holding A.Ş.

Usaş'ln

] 1.12.2016

taıihi itibarı),la Nakit Akış Özeti:
01.01.-]1.r2.2016

A. iŞLETME FAALiYETLERDEN NAKiT AKlşl,ARl
Dönem zararı
Dönem Zara.ı ile 11giIi Düze]tme]er
işletne s€rmayesiİde ge.çekIeşen değiŞim]er

llR]v FA A, lYF l t LR]\Dl-N KA\ \AKLA}JAN
FINANSN1AN FAA
DEN NAKiT AKl

J. \ A
,

-18-123 621
51-9lı1 169

] 907 713
N

AKi

l \KlŞl

ARl

7..185.9]9
34-242-731

|

).

YABANC] PARA ÇEViR]M FARKLARININ NAKiT VE NAKiT
]ENzERLERi ÜZERINDEKİ ETK]Si
\IAKIT VE NAKIT BENZERLERiNDEKi NET ARTIŞiAZAL]Ş (A+B+c+D)
DÖNEM BAŞI NA(iT VE NAKiT BENZERLERl
)oNEM SONUNAKIT VE NAKiT BENZERLERi (A-B r-C+D+E)

0

-6_191951
25.76].295
19 266.343

USAŞ'ta da dönem zaraıı elde edilmesi şirketin nakit akışln1 ollımsuz etkilemekte nakjt 37cllş1
yaratmaktadt. Dönem ZaIanndan kaynaklanan naiit çlkış]an alacalr tahsili aİtüŞl !e bo
ile kapatılnıaya çalışılmaktadıı. Dönem içi nakit azalışı 6,5 ııilyon

"\
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Tl'dir.

13.3. Fon durumu ve

a)

borçlanmı ihtivacı hakkrnda değerl€ndir.",

Devra]an l§ık]aı Enerji ve Yapı Holding

A.Ş.

.

t,,

lşıkla_r Encrji'nin geçmiş vc gelecek dönçmde ödenmemiş bir seımave t"u\6ti'r.trt'11,
bıılunamadığından işletme seımayesi dışlnda bir lon ihtiyacı kısa vadede görünnıemek§* ı
:

F^oıomik lJpjonk,lrün (l,(rir]i nldugür Jönem'erde -erçcklelıirmcı.ir(şLnJLgü \(nı ı.Jl.)(
ldca1 lo;uor+ı"ımal',,l,".,

ılııl:n i,inoİar

a"ıallQ({.(#

i ı

rı

ı

Kısa ı,adcde Lıorçlturnıa nraliyetiııi düşiimek üzere clcğişik borc]anrıa enstıijmaıılıuna
yönelebilir_ Ömeğin fbcloıing kıedi]erini baııka kredi]eıi ile banka kredileıini daha aZ nali\.1Li
kredilerle değiŞtirebilir VcYa sattp gcri kiralama (salc alrd leaseback) 1,apabilir.
b) Devrolunan

Usaş Yııhrımlar Holding ,{.Ş.

USAŞ^ın fon ve borç yapısı tşıklar Enerji ile l,ıenzerlik göstcrdiğiürden ı,c tinaıısııan poJirikalııı
lŞıklar Grubü taral'ından y,apıldığından yııkaııda yapılan açıklamalar USAŞ için de gcçcrlidir.
13.-l. fşletme

a)

sermıye§i beyanı:

Devralan Işık]ar Enerji ve Yııpı Holding A.Ş.

Aşağüdaki tablodan görüleceği üzere lşıklar Eneıji'nin 31 Aralık 2016 r,e ]1 Aralık 2015 tarihi
itibariyle, konsolide bazda klsa vadeli varlıklan. klsa vadeli _!üküm]ülükleİinin üsündedir.
Işıklaı Enerji'nin konsolide bazda işietme sermayesi açiğ1 bulünmamaktadıı.

Dönen Varhk]ar

N*iı

ve Nakit

Beızerlen

Diğe. A]acakldİ

31.12.20t6

31.1!.]015

235.1l1-226

171.255.362

26 660 9j.;

2]. ] 30.1.]]

l07.289

99 6]Il

59.933.075

55.2]9.2:ll

16-625-,157

2.12ll9]l

47.258,389

.1],006 679

l2,693. ] 95

t

Devan Eden inşaat SözleşmeIerinden A]acaklar
Peşin odenmiş c;derler

Diğ€l Dönen Varlık]ar

klsa vadeIi yükiimlülükler

1.965.,179

7.666.5l0

9,5]j 29]

l55.866.908

ll0.5l9.273

j5.028.425

,l].278 566

FinansalBorçlar

50.672..13]

Ti(dn Borçla.
ÇaiışanIaraSağlanan FaydalaJ Kapsam]ıda Borçlar

] ]]3

:] ] ]:] 8.14

Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler

1.5E2.167

611 111

7,],l8,]68

,.

]79
Küsa

VadeliKarşıhklar

DiĞer

Ksa Vadeli Yilkilm]il]j]k]er

Net lrletmt Serma}e§i
Ner Işletm€

b)

serlnave§i

],628 87]

1-517 144

3,505,969

51.736.0ıl9

27.a11.229

Devrolun.n Usİş Yıhİımlar Holding A.Ş.

l ]]İ.9

$

/ lı,ı:ı

Aşağıdaki tablodan görü]eceği üzere Usaş'ın ]1 Aralık ?016 ve 31 Aralık 2015
konso]ide bazda kısa vadeli varlıklan, kısa vadeli !,ükümlülüklerinin üsıün
konsolide bazda işletrne sermayesi açığı bulunmamaktadür.
31.11.20|6

Dön€n varhklar
Nakit ve Nakit BeızeI\en

1]6.-]23-985

'i ,

l,,r,1

\

]

,,

,,. ı;,

,

,

, ,

, ,

, ,,

)/',,-s.-:,,'-*
'a-,/a,

:,,

, ,

,, ,,. a

j

:66

l07 ]S9
15.1i9 912
);,;0i]1614r9

]

:].J,l3

LW +r\ .,_,,"
fi, ı,r""i,. '
ir.,1,ShŞ'9
.,,,^\.,,, :,..,
"?3_f.t "ıOli
\g6.01E.739

19 266,-1.13

Finansal yatürrmlar

Diğeiölaçak]+r,ı,t;l

1,17

5,92,1,969

79.5:l7.3l8

Gelişini

5jl

]2.965.458

]9,600 la1

iJjrtlI l\]

iitl

1

De!irIl FJ,n jnşJJü \!/lrlnr(l(l nJe r \]_ü(Jk]lr
Sıokla.
Peşr]ı uJenm ş r]i,]..lll
Di
Di'ncn Varlıkla.
Kı§^ Vrdeli Yüküm]ü]iikler

],169.0]5

lj l?9.1.]]
1]]l j1]

1.]-l],6lj.1
93.271,200

]4i

]'

09]

41.1 ]i.1

FinanSa] Borçlar

29

Ticafi Borçlar

]],875..+26
2 0j5 707

29,0] S 6;ü]
l .190 l(]0

l5.692.5:]

l1,509,627

Çal§aİlara Sağlanan Fa)dalar KapSaünlnd. Borçlaİ
Borçla.

ı€l

Edelenmiş Ge]ifleİ
Dönem Karı Verqi Yükümlülüğü
Klsa Vadeli Karşüllklar
Diğer Kısa VadeIi Yükümlülükler

l

llletme sermı]e§i

Net i§l€tme

serİnay€si

6 236,0]l

Geli5imi

?9,1.1]

l -112-6 ı'9

3.]]0 g]6
1.8l].] ]9

53,049.785

.l7.082.6J5

5.967.]40

]9-1)25.921

l3.5. Faaliyetlerini doğrudan veyı dolaylr olırak önemli derecede etki|emiş veya

etki|eyebilecek fon kaynak]ıİlntn kulıanımına ilişkin stnlrlamalar hak].rnda bilgi:

a) Devralan lşrklar Enerji

ve

Yıpr Holding A.Ş.

Işıklar Eneıji'nin fon kaynakiarının kullanımrıda slnııiamalara neden olabi]ecek kendisinin ve
konsolidasyona dahit edilen iştiraklerinin veıdiği teminat. rchin, kefalet ve ipotek futafLanna
i]işkjn bilgiler aşağıda yer almaktadlrI
3l,Aİa.16
Verilen Teminat Mğkfuplan (TL)
Ve.ile. Teminat MektuDlan (USD]
Venlen Temlrı Çekl Senedi (tL)
! erilen ipotel (TL)
Venlen Kefaletler(*)
Verilen Kefaletler (USD] (**)
Ven]en Kefaletler (ELR) (i')
Vefi]en Kefa]etler lUsD) (***)
Venlen Rehni (TL) (****)

Ciİo Edilen Çekle. (*4***)

C)
(**)

(1*ı

l

j fi]5

879

9.952,590
1,865,860

l4,627 9]6
8 253.1]:]
4

.18

]

.1]

3

66.500.000

80,750,000

,1.200,000

4,200,000
l1.412.186

]] 8]2

6E5

sjl4402

105,5]6.000

8.1:19,]67

8] 228

t)00

].11.558.578

1.11.55ll.j7E

368.6r5.99.|

:]60.667.8l3

6 025,852

6,70].]].+

Bağlı ortakllklardaİ Işrk]ar inşaat Nlalzeme san. Tic, A,Ş-'nin, Niğbaş Niğde Beton Senıyi

A.Ş.'ye Vermiş olduğu kefalet tularıdlr,
Ana oılaklığln. iştiraki G]obal Eneai E]ektİik Ü.cdmi A,Ş.'),e vermiş oIduğu kefalet trıtarıdIı,
Bağlı ortakltklardan Özlşık A.Ş'nin iştiraki HMF Makine ve Servis sanayi ve Ticarct A.Ş'},e

:il
ş

.r,6"/
i_:-i:\r'lAll 1]l]l.ıR

b) Dcvrolunan Usaş Yitlrımlar [Iolding A.Ş.
Usaş']n lon kalırakloının kuLlanımıııda sınırlamalara neden o]abilecek kcndisiııiır ı t
konsolidasyona dahil edilcn iştiIaklerinin verdiği leminat. rehjn. kct'ı]et ve ipotek tutar]arlnı
iiişkin bilgiler aşağıda yer a}maktadır:

_'1]..\ri.16 3l.Aİı.l5

l j6 512,]5

A. Kendi !üz.l kişjliği adlna \enniŞ oldüğu TR]K'lerin toplan1 luıaı
ğ. Tanı konsolidasyon kapsanına dahi1 edilen oiİaklüklar lehine vernriş oldtığu
i lRiK'lerm roolanr ttlrJrı
C. olağan ticari faa]iyetlerinin )ürütülmesi amacı}la diğer j, Kişilerin borcunü
o]duğD TRJK'lerin ioDlam nıta.l

] 5.1

]

(r) j1000.000
(**)t05 576.000

2]t .16i

i

].1000,000

]

s7 22it 000

D, Diğe. verilen TRiK'lerin
i] Aİa ortak lehine vermiş olduğu TRiK'lerin loplam futarl
ij) B Ve C madde]eıi kapsamrna girme}en diğer grup şirketIerj lehine Vermiş

olduğu TRiK'lerin toplan futarr

iii) c maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine veırniş olduğu
TRiK' lerin toplam tutarı
276.118-25l

f)

2?5.J66.165

Bağl, ortaklık]ardan BND Elektrik Uretim A.Ş. lehine verilrniŞtir.
Bağlı onaklıklardan Özışık A,Ş'nin iştiraki HN'IF Makine ve Servis sanayi ve Ticaret A.Ş')e
(}[VIF) verıniş olduğu kefalet tutarıdıı. Kefalet, 25.08.20],1tarihinde HN{F'ırin diğer ortağı SlF.\
Yatırım HoIding A.Ş. ile birlikte verilmiştir,

(*)

Yönetim kurulunca kararı bağlanmrş olıtr planlanın yıtrnmlar ile finansıl kiralama
yolu ile edinitEtiş bulunanlır dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planltnan iinemli
maddi duran varlık]ar için öngörülen fon kaynaklan hakkında bilgi:
13.6.

YoKTUR

ll. \ll

\\ l lR\t r \ l. (;l:l.iŞ]

ilt\l[. l,\ ft vl

\ |,

l.ii \\\t

\i{

işttme esas finansal tablo dönemi itibariyle Birleşmeye taraf şirketlelin aruştrrma ve
geliştirme politikaları ile sponsoıluk yaphğl araşhrma ve geliştirme etkinlikleıi için
harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkrndı
bilgi:
11.1.

YoKTUR

ı5. iD.\Iri YAPı,
l,ERso\DL
15.1. Birl€şmeye

ta

Y(i\ı;ri]ı oRGAxI-.\:il, i's,f Di.ZıY 1Ö\E,ti(,iLr-R
07lrm.ıt'!ıı

raf şirketierin genel organizasyon şemasl:

Devralan ve devrolunan şirketlerin organizasyon şemaları aşağıda verilmekle

ı)

Devralan ortaktk: Işıklar Enerji ve Yıpl Holding A,Ş.

nT

I

i.j

ı''l

b) Deyrolunan Ortakltkı Usaş Yahrımlar Holding.dŞ.

$

? lum,ı

?01?

Işıklaı }incrji'nin i2.0j,20l6 tarihli Olağan Cene1 Kuru] 1'oplınlısında Yiinclin] Kuru]ür
ül,eliklerine ] \,ıl siire i]e; Rıza Kutlu IŞlK, [:ğur IŞiK. Sebah3llin l e!eı! DE\lLRlR. süılı
fiökçen oDY,\K. Al,sel t:lL,N. l\hrİct 5EL \Nlü)ajLU. llusı.rin B \Y.A,/tT seçilnıiŞler(tir
Yönetjm Kurulu iiye]elinden Ahffet SFI \Nlo(iLl . Hüse)il] B\\ \ZlI bağlnrstz ii\c

Yiinetim
statiisündeJiİler.
Kurulu
ii]-e]erinjn
özgcçniişI,:ri
rvvı.v_isiklarenerji].ırıılıoldjng.con].tr adresindeki şirkeı intcmet silesindc yeI almakladlr.
Görevi

Son 5

Yılda

Şirkette

Ünlendiğj

Rlza Ktİlt LŞlK

Kurulu
BaŞkm

Vekili

oDYA(

Gökçen

Kuiulu

Sebahaltin Levent
DEMiRER
Kuru
üv".
Aysel UZUN
Hüseyjn

ı

(,l,J

{Ad€0
t6

0.09

3l7,

l2,I84.j9

0,0Lı

3]2

,107

312

.1.]]

311.

BdşkanI

]56

i ]U,

Nfurahnas

Uğur IŞlK

s,nı

scrınaye Pı)

Görev
sürcsi (Y,l)

yöne.im kurulu
Başkanı

CöreY
süresi
/Kalan

BAYAZIT

Genel

|vjüdür

üvesi
üyesi

Kurutu

l*önelim kutdu
üyesi

Kurulıı

BağımSız Üyesi

Kuıulu

yönelim kunlu
BağümSız ü!esi

üvesi
üvesi

SELAMOĞLU

BaŞkaİ Vek;]i

Bdğımsİz

0.00

312

311

3l,

b) Devrolunan Usaş Yatırımlar Holding A,Ş.:
Şirketin 09.0,1.2015 tarihinde yapllan 2014 yıiı olağan Genel Kurul Toplantlsl'nda Yönetim
Kurulu'İun ikisi bağlmsız üye olmak üzele toplam altı kişiden oluşmaslna ve Yönetiüİ
Kurılu'nun üç y1l süre ile görev yapmasına kaıar verilmiştir, Y6netim Kurulu üyeieriniır

dzgeçmişleri.,vww.usaS.com,tr adresindeki intemet sitesinde \,er almaktadır.
\dlSorcdl
Görevi
son 5 Yılda
Ğijrev
süresi/kalaı
Şirkette
Üsilendiği
Gijrevler

R

Z,] KUr]U

lŞlK

KunIu

Görev

süresi
l00 003.58

BdŞkanI ivruİahhas

Balkaı1

yöneıi

Uğur ]ŞlK

Kufulü
BaŞkan

kuru]u
Başkan Vekili
|1

"'r,i
.ll

\:ck]li

l

i

Sjlİı Gökçen ODYAK

Sebihaüdn
iRER

Dl:]]\,l

onrr

KAş]KÇlLAR
tLu!e} ld

Kuıulıı
üyesi

serdar

B,\YA7IT

]1]

]L

Leı,ctrt

üyesi

!)§|-

Rağümsız

B ağıms üz

yöneırrn

küiIulu

Kulu]ıı

ürcsi

BağımJız

Beğınslz Yönerim

li1

Kurulu Uycsi

Kufulu

üyesi

l5.2.2. Yörıetimde söz §ahibi olan p€rsonel

hakkında bilgi:

(a) Devralan Işıklar Enerji vc Yapı Holding A.Ş.'nin

son 5 Yllda Şirkette

cör€vi

Sermı!'e PaJ'I

Ustlcndiği

Görevler

.,l,)

(Ad€0

Slrrı

Gökçen

oDY^t(

A}rmet Lü!fi
GöKTüjĞ

GenelMüdür

Genel ]v{üdür

Mall i)]ğr Müdifü

Ma]i işler i{iidnrü

1,o,7

0.00

0

0,ü:)(]

(b)

Devrolunan Usaş YatırımIar Holding A.Ş.'nin
son 5 Yılda Şirkette Ü§tl€ndiği
Giir€vi
Adl soyadl
Görevl€r

(Adet)
Yönetinl Kurulu Üyeliği

sebahattin

Kıırulu
ijvesi

rrF.MiRER

0,00

0

0,00

Nlali işler Müdürü

Ivlali ]şler

Nihat IK

(%\

2,12

l\,lüdürü

15.2.3. Birleşme}e taraf şirketler §on 5

yll içerisinde kurulmuş i§e kuruculan hıkkındı

bilgi:

YoKTUR
Birleşmeye taraf şiıketlerin mevcut yön€tim kululu üyeleri 1,o yönetimde söz sıhibi
olan personel ile birleşmcye taraf şirketleİin sod 5 yıl içerisinde kurulınuş ise küruculann
birbiriyle olan akrabaltk ilişkileri haklünda bilgi:
0 7 ıı"nı 2İ17
15.2.,1.

YOKTUR
l5.3. Birleşm€ye taraf şirketlerin yönetim kurulu ü"veleri ile yöneıim
p€lsonelin son dulum da dahit olmak üzere §on beş yılda, yönetim kuru
veya ortağı olduğu bütün şitketlerin unvanlarr, bu şirketlerdeki serİ
yönetim \urullaındaki üyeliğinin veyı ortaklığrnın halen d€vam edi

..bilgi
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yönetim kurulu ü]- cleri ile yönetimde !,etkili
15.J. son 5 yllda, birleşmeye taraf şirkctlerin
§a},ılı
.irn o."ron"ıa"" aıınan, iıgiıi kişiler hakkındı s€rmıye piya§asr mevzuıtı, 5,1llsürclcr
n"rll.,1,1. X".rru r e/ve) aİürk Ceza Kaıununun 53 üncü maddc§inde belirtilen
hıpis
bile; kasten İşlenen bir süçtan rIolıyı beş }!l veyı daha fızla süreylc
doIandlrlcılık, sahtecilik, giil,eni kötü! e
,; da zimmet, iriikip, rüşvet, hırszlık,verileri
birnk,
yok etme veya
İ"ll""."', İllJl iflas, İhaleye fcsat kanştırma,
_değiştirme,

;;;;;;
:;;"

haksız nıal
,'"vf ilJı--ı.""ı.i,rın kötiiye kullanılması, kaçıkçılık, vergi kıçakçılığı veyı ve
ortakllk
,,rçıu.roauo tlolayı aımmlş cezai kovuştürma ve/veya hiikümlülüğün
kesinleşmiş
"a'io*"
t,;;;t i"" tı;lii oıa.ıır t"rıf olunın clava konusü huküki uyuşmazhk ve/veya
hüLüm bulunup buluomadığına dair bilgi:

bir hüküm ve/veya
Birleşmeye taraf heı iki şirkette bahsi geçen kişileı için_ kesirıleşmiş
konumundaki Rıza
ıüuı.iir,rı,ıi'* YOKTUR. An;ak her iki şirk;tinde Yönetim Kurulu Başkanr
unsurlaırnm
«r,l,, İrİİ lr"ttr"a" O362 sayılı SPKn'nun 107i 2'nci maddesinde tanımlanan suçun
b ile SiK tarafın,]aı istanbul Cıımhudyet Başsavcılığı,na suç dulıırusunda
'Sa.cıIık
"lrrrrjrcr|la;.o
tarafındın yapılaı cezai kovuştunıra sonucunda ,vaıg]lama halen
İrll".İın'.İ
"l"p,
devam eııeldedir.
tarıf şirketleİin mevcut yönetim kurulu üyeleri ilc yönetimde
,o, ,"ı,rtı oıno'p""roo"ı" ilişk n yargı makamlarınca, kamu idarelerince Yeyı meslck
bilgi:
15.5. son 5 yltda, birleşmey€

duyurulmuş rlavala,/suç duyurülarr ve yıptırrmlar hak]Ondı
hakklıda, Kırşehir l,
Birleşmeye taraf heı iki şirketin Yönetim Kurulu Başkaıı fuza Kutlu lşlk
Hasan ÇAKAR
yatınmcılanndan
,l"l". ll'rhl. ll^lrl."mesinde Çemaş Döküm Sanayi A,Ş,'nin
ilgili şirket ve Yönetim Kuıulu Başkaır sılbtryla fuza Kutlu Işık ale,vhine
İr,-1l-r"l". İ"."n
"a-.aosy-,u iİe 50,000.-TL türtarh bir tazminat davası açıLmışhr, işbu hul:uki
;;;;İ48l-' .ayl,
mahkemesinin yargılaması aleyhe oiarak sona ermiş ancak dosya
,*..-ırtl" iı"ıl
-fu."i]k derece
Kut]u ]şık taJafrndan temyiz ediimiş olup, Yaıgltay incc]emesi sonucunrla
iĞ;ü]-Şİk"İ,"
görülfiekte
İİ. İ"r.l-"ş*. O"syaırn, bozma kaıarı doğru]tusunda sobira }enidenJargl]aması
hiikiim bulunınım,kfadtr,
ır""u, *."çi--amıştır. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş
"ı.p,
ve.19,08,2013 tarihleİinde
Billeşen şirket}e.den UsaŞ Yatırımlar Holding A,Ş,'nin l5,08,2013
'e.ya,nlut.u Plaİformu'nda yayınladlğl özel durum_ açıklamalan nedeniyle Sermayc
rJİ|
p;"^."", r*,_r,nun lls,inci maddesi uyannca Yönetim Kurulu Başkaıı Rıza Kutlı] lŞtK
SPK
iai*,"J" ıoı: maddesinde ta$mlanan suçun unsurlannrı oluşfurduğu iddiasıyla
SPK
sayllı
İ."-İ-a- .rç dulurusunda buIunırlmuş olup, durum 03,09,2013 tarih ve 2013/29
haflaiık bülteninde yayınlanmıştıı.

lr"Gl".r"* l.j."ya

şirketle n melcut yöd€tim kurulu üy
söz sahibi olan peruonelin, yönetiın kurulu üyeteri ile yön€timde §

15.6. son 5

y

şirk€tlerin

iIlas, k;}Tüma devir ve ta§İryeleri hakkDda ayrıntılı bilgi:

da, birleşmeye taraf

n7ı-,2

YoKTUR

l5.7. son 5 yllda, birl€şmeye taraf şirketlerin mevcüt yönetim kurulu üy
söz sahibi olan persooelin herhangi bir ortak]ıktaki }önetim kurulu
veya kamu otoriteleri
şirketteki diğer !,iinetim görevlerine, mal,ıkemeler
ı erilip verilmediğine dıir a) nnılll bilgi:

i4

yıllık hesıp dönemi itibariylo birleşmeye tarıf şirketler ve l]ığlı ortiklıklırı
tırafindın, yönetim kurulu üycleriiıe ve },önetimde söz sıhibi personelc, iş ilişkisi son,ı
erdirildiğindc yapılıcak ödemelere/sağlanacık fırdalara ilişkin sözleşmeIer hakklnda
15.8. Son

bilgi:

YoKTUR
düzenlemeleri uyaılnca bir|eşmeye tarıf şirketlerin yıttrımcı ilişkileri böliintü
bilgileri le
,iineticisinin veya konuya ilişkin görevli per§onelin ıdı, soyadr ve iletişim
türü:
sermıye piyısasr fıaliyet li§ın§lannln
15.9,

liuıul

Dcvralan konırııundaki lşıklar Enerji ve Yapı }lolding A.Ş,,nin yatürümcl ilişkileri yöncticisi
Farrk BOSTANCI, Sermaye Piyasası Faa]. Düzey 3, Kurumsal Yöneiim Deıecelendirme,
Sermaye Piyasasında Bağımsız Den, Kredi Derece]endirme, TüIev Araçlan. Değeİleme Uan,
(203649, 3o1 126, 300I9'7 ,7a0265, 6ofJ29|, 101002) Lisans Belgelerine sahiptir,
iletişim BilgileIi

TEL

:

:

0312

23l

,10

66

yatirimci@isiklar.com,tİ

Devrolunan Şirket Usaş Yatlnmlrır Holding A.Ş.'nin yatınmcl iltkileri yöncticiliği
Sermaye Piyasasr Kuıulu'nun 27,02.2015 tarih ve 5/225 sayılı Ilke Karan ç
Faruk BoSTANCI tarafından yürütiijmektedil. Aynca, lvfali lşler Nfüdürü Sa
(seİmaye Piyasasl Faaliyetleri Düzey l Lisans]) yatfımcl ilişkileri böli]mü

ı YAr
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l5.10. Birleşme işleminc tırııf şirketlerin komitelerinde Yer
komitelerin göreİ tanlml:

ılıın iivelcrin ıdı, soyıdl re

bu

a) Dcvralan Işıklar Enerji vc Yapı Holding.{.Ş.:

sB^ ilAT rN

ut\r D^lRe
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b) Devrolunan Usaş

Yıtırıml.r Hoiding A.Ş.:

l5.1l. Birleşıneye .taraf şirketlerin işleme esas {inansai tablo dönemi ititariyle personcl
sayısı, belli başlı fıaliyet tlanlan ve coğıafi bölge itibariyle dağılımı
ile bu bilgilerde
görülen önemli değişik]ikler hakkında açrlülama:
a) D€vralan

lşıklar Enerji

ve

Yapı Holding A.Ş.

Şiıko merkezi istanbıl'dadır, Faaliyet konusu şirketleİin

ticaıi ve mali girişimleıde bulunn.ıakhr, 31.12,2016 üarihi
edilen peısonel sa_vısı 5 kişidir.

sermal,e ye yönetimine katilaİak sınai.

itib.*l" şi.t"İi" tti.l,esinde

Şİket'in konsolidasyona giren bağlı ortakltklannın ve iştiıakleıinin
Lon ı ırı ;1aiıdıki gıbıdir

-

ticarL,t un

07 l]ıfrl lUt/

Işıklar Ambalıj Pazırlama .\.Ş.

!].|:r_!.**i_ istaıbul'dadlr, Başlıca taaliyeti slnai tjpi

17

kağtt üorba

istihdam

-

Işıklar Paper §ack Ltd.

Irak Eıbil'dc Sınai tipi kağtl torbe ima]i !e sallşr vapüıak üzere kıı.ulen Işıkleı Arıbılaj
Pazarlama ,\.Ş,'nin 9i52 pa},1na sahip olduğu Şi.ket 21,03.20l] tarihi itibİri\lc ü.(trnı"
başlamı$]r, ]1.12.2016 taİihi itibari},le Şirket'in biinycsinde istih.iam edilen personci ,ıı ı.ı t,;
kişidir.

-

Işıklar İnşaıt l'talzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ı

Şiiket i977 yıIında kunılmuştur. Şirkct'in faali},et konusu ateşe dalall briketleı. bloklar vc
fuğ]alafln üIetimi ve sahşıdıl. Şirket iiretim t'aaliyetJerini Bartm'da kuruıu tesislcıinde
gerçek]eştimektedir. Ticaİi anacll satışılrı },aptığı ilrrinleri de değiŞik ülkelerdeİ ithal etmekte.lir.
3 1.12.20l 6 tarihi itibariyle Şirkeı'in bıinyesinde islihdam edilen personel sayısı
l66 kişiıliı.
- ı{etemtek§ Sent€tik İplik san. ve Tic.
^.Ş,:
2011 yılında kurulmuşiur. Ana ortaklük'tan (Işıklar
Enerji ve Yapı l{oiding A.Ş.) kiıaladığı
Çorlu'da kuru]u 7000 m2 bü}-iiklüğündeki tiretinı tesisleİinde iplik liretimi yuproktad,i.
31.12,20l6 tarihi itibariyle Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 39 kişidiı.

-

Işıklar İnşaat ve Turizm İşletnıeleri A.Ş.('.Işıklaf Turizm''):

şirket meıkezi istanbul'dadır. Şirket 1976 yıllnda kurulmuştur Şiıket'in tiili faaliyet konusu hali
hazııda Türkiye'nin dcğişik illeıinde offshore yanşlan düeı emektedir.
Şu an faali)eti
bulıınmamakladır.31,12.2016 terihi itihaıiyle Şirket'in bünyesinde istih<iam edilen personcl
sal,ısı 12 kişidir,

_

Işiklar inşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt A.Ş. (Işıklar inşaat

Pazarlama):

Şirket merkezi istanbul'dadır. Şirket 2003 1,ılında kurulmuştur. Şirket'in l'aaliyet konusu ateşe
da},all briketler, blok]ar
fuğla salışı
pazaılamasıdır,
faaliycti
bulunmamaktadır.] 1 , l2.2016 tarihi itibaıiyle Şiıket'in bünyesinde istihdam edilen peısonei
yoktur.

ı,e

-

ve

Şu an

Işıklar Park AVM Yahnm A.Ş.

Şirket merkezi istanbul'dadır, Anaı]olu'nun çeşitli illerine AV\,1 kazandııllmas, .ırnacrvIa 20l]
AVM Yatüım A,Ş. bu ,ılandaki araştrnna ve proieİendiıme
fbaliyetleri]re devain etmektcdir. Şu an faaliyeti btılunmamattadır.3] , 12,2016 ta.ihi itibariv]e
Şirket'in btlnyesinde istihdam edilen personel sayısı 1 kişidir.

yılında kuıulan lşıklar Park

-

BBS Elektrik Üretim Dağıtim A.Ş,
Şirkel merlelı jsıınbul'd.ıdır .z0 1-kim ]00o ıdrilinde Anlara.da kuru_mus ol
clcktrik enerjisı ürel'mi ve .aılşld]r. Kdrabük .lnlrld]ı içirJc
üreıimi

ı

).]i]]k
lisansı almak için onay bekleyen pıojesi mevcuttur. Şu an f'aaiiyeti bul
tarihi iıiba-riyle Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel yoktu..

Dcvralan işıklar Enerji re Yapı Holding A,Ş. \,e bağl1 ortaklüklaınün
itibaııyla Onemli degişiklik 1,oktur. Çalışanlaıın bölgesel dağllümı
almaküJdlr

çaÜü

aşağ1
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b) Devrolunan Usaş Yatınmlar Hoıding A.Ş,

USAŞ'ın merkezi İstanbul'dadır. Faalilet konusu şilket].rjn sermaye ve yöıretiminc katılarak
sınai, ticari ve mali girişim]erde bululrmaf,tlİ, 31,12,2016 tarihi itibaıiyle Şirket'in btinycsiıldc
istihdam edilen peısonel sayrsl 2 kişidir,

USAŞ'ın doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklılıklarına ait peısonel dağılımı ile beili başlı faaliyet
alanları ve cogaii bölge itibariyle dağılımı aşağtda }er almaktadıL

-

Çemaş Dökiim san. A.Ş.

Çemaş'ln merkezi ve üıetiıı yeri Kırşehir'dedir, Çimento ve madenoilik Scktöründe öğütme
bilya ve silpepsleri ve otomotiv Sektörü başta olmak üzere mz*ina ve 7jraat sektörlefine dökünl
parça üıetimi yapmaktadıı 31.12.2016 taıihi itibariyle Şirket'in bün),esinde istjhd.uı edilen

personel sayrsl 387 kiŞidiİ.

-

Niğbaş Niğde Beton Sanıyi ve Ticaret A.Ş.

Niğbaş. Çemaş'ın bağh ortaklığdır. Niğbaş'ın merkezi ve ürctim yeİi Niğde'dedir. 31.12,2016
tarihi itibariy}e Şirket'in bünyesinde istihdam edilen peısonel sayısı 189 kişidir.

-

BND Elektrik Üretim A.Ş.

BND'nin merkezi Atıkara'da olup, faaliycte geçen HES'leri ordu ve osmaniye'dedir.
31,

12,20l6 tarihi itibariyle Şirket'in btin!,esinde istihdam edilen personel sayısı ] 4 kişidir.

-

Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.

Çemaş Döküm San, A,Ş.'nin bağlt on3klıgtdür. Özlşık'ın merkezi Ankara' da olup, inşaat
Sektöründe taa.lr}ıüt işleri yapmaktadıL 31.12.2016 tarihi ilibariy]c Şiıket'in bün},esinde istihdanı
edilen personel sayısı 7 kişidiı,
Devrolunan UsAŞ.ve bağh ortakltklannın çalışan sayılaıında yıllar itiba yia önemli dcğişiklik
yokfur. Çalışanlann bölgesel dağılln]l aşağdaki tabloda yer almaktadlr.

BND
]ulunduğu Şehir

isı.
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yıIlık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirket|erin yönet
ile lönetimde siiz sahibi Deısonelinini birlesmev€
eşmey taraf sirketler ve ha ğüı
verdik]eri h türlü hizm€tler karşllığlnda aldlkları ücretler (sırtı bağh vcyı ertelenmiş
ödemeler da ) ,e bu kişit€re sİğlanan benzeri menfaatler:
16.1. Son

\;iooıt

i

[§ıkler E

,

yönctin kıdİosu yöi.,trm kuru]u ü},eleri !,c gcnel
tamanı ücretlerden olLlşmakta olup.
ment'aaılerj11
ıntidür]erden oluşmaktadır. Sağlıuıaıı
bün},esinde konsolide edi]en bütün Ş]rket]erdeki .!ijn.ticiler için bıı futar2016 !,llrnda 3 İ6l 1a)J
TL'dir (20l5 yı11 için ,1.505.918 TL).
lşıklar Enerji ve

bağIü ortak]]klarının üst

b) Devrolünan Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.

USAŞ ve bünyesinde koıso]idc edilen bütiin şirketler |arafindan bu kapsan,ıda 2016 yılındı
yapılan ödeme]eİin toplaml 2.,161-733 TL diI(20l5 !,ılı için 2.,136,877 TL).
yılhk hesap dönemi itibariyle birleşmeye tıraf şirk€tlerin yönetim kurulu ü),eleri
ile yönetimd€ söz sahibi personeline emeklilik a}ltğı, lü]dem tazminah veya benzeri
menfaatleıi ödeyebilmek için şirket ı'eyı bağlı ortak]tk]annın ayrmış olduğu l,eyn
tahakkuk ettirdik]eri toptam tutarlar:
16.2. sotr

a) Devralan lşrklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
Yönetimde söz sahibi personel için kıdem tazminatl aynlmakta olup, Işıklar Encıji ve Yapı
Holdiüg A.Ş. için bu kaps:uıda aynlan kıdem tazmitlalı ]1,12.2016itibanyla1.276.5:]4TL'dif

b) Devrolünan Usış Yatlrrmlar Holding A.Ş.
Usaş Yattnmlar Holding A.Ş, için bu kapsıuıda aynlan kıdem tazminatı 31,12.20l6 ilibarüyla
57,t,783 TL di..
17. _{-\.'.{

o:t-t

AKL.\R

17,1. Birleşmeye tarıf şirketlerin son genel kurul toplantı§ı ve son durum itibıritle
n/o 5 ve
sermayedeki veya toplad oy hak]o içindeki payları doğrudnn veya do|ayh olarak
fazlasr olan gerçek ve tüzel kişiler ayn olarak gösterilmek kaydryla ortakİk yapr§ri
(a) Devralan

ortaklık lşıklar Enerji

Doğ.odan prv Sahipliğine
ortağtn;
Ticaret Unvaüi!-/
Adı Soyadı
IŞiklaJ Holding A.Ş.
Turgut 1şık Mahdıımlan
Galrimenlrıl ve Turizm
Yatnn,ilan A.Ş,*
Ulger

ToPLAM

ve

Yapı Holding A.Ş.

ilişkiı Bilgi

serma}e Patt

22/04l2017

(TL)

.56L,/ 24 ,9a

]0l .29s.]1a,4]

70.]j

2

ov llıkkl

Son Durum

.A

(TL)

(o/"\

28,75
0.9q

82.260.119.88

/

82.260. ] L9,88

2E.j5

6L,7 21 ,90

0.9lJ

2 .5

]0l.]9q

_+,ir, ü3

-

,:]: -.

-olş;

* Söz konusu paylar A gubu intiyazlü paylaıdır. Söz konusu paylar yörl .t*nl.k\i,tluhd .ıdı
göstennede ve o,v hakkünda (l paya 15 oy haktl) imtiyaza sahiptjr
0 7 I,."

\. :,, ,,,

,.l

W,^,-/

i7
,,,w
\,

Dolaylı Pay Sahi
Ortağrn;
Ticaret Unranı/
Rüza

B
tI

22/04/2I\l1

Aıll Sovadü
Kutlu IslK

lj

Uiur tSIK

l'olsa ISIK
Diğe. 120 sercek kisi)
ToD]am

(TL)

akkı
son Durüm

rfL)

(o/,,\

al5 jJ4.79

j,56

]

j.91j.544,79

5j6

15.910,637.01

5.j6

15.9l0.63?,0l

5.56

13.519.09,1.16

.+.7]

13.5

9,09,1,16

1,;2

1.53
11,42

+.5]4.q5O,L ]

1.5 3

49-880.226 09

11 12

+

5]].9j0,1]

:l9.880.2]6.09

]

o) Devrolunan ortıkllk Usaş Yatırrmlar Holding A.Ş.
Doğrudan pav sahipliğine Iü§kin Bilsi
Sermaye Payı
ortığtn;
22/01/2016
Ticaret Unvanı/
(TL)
Adı Sovadr
88-731.361,33
Işıklaı Enerji ve Yapı
[Ioldins A.S,
l5.799,566.0.t
Öaşık İnşaat ı.e Ene{i

/

Oy Hakkr
Son Durum
18.22

79-500.4]8.63

ToPLA.\4

l8,1.031.366

(%,)

8].260,1lC],88

8,59

A.s.

Diğer

(TL)

(%)

J]

r,

84,q]

t56.300-004,67
l84.0] 1.3ö6

l00

100

sahinliğine l]iskin Bilpi
sermaye Pay/oy Hakkr
ortağm;

DoIa

Ticaret Unvanı/

22lM12016

Adı Soyadl

(TL)

Rlza KuduIŞiK

9

son Durum

(TL)

(%}

4,89

.ao6.262,65

e6)
2.640.7J8.]9

1.4]

Uğur IŞIK

8.921.820.98

l ıi

2,616,085.67

t.4]

rolsa ISIK

7,862.5l5.17

4.17

2.298,940,1j

1.25

0,71
0,6:l

,11,1,310.19

Tuİzut lŞlk Va}ifi
Diğer (20 kisi)
Toplam

1.423.938,4
1,17,7,531.64

4,53,1.950.13

t2.50j 02+,7l

28.392.068,84

0.23
0 19

]

,...::ş..R

17.2. Birleşme,ve taraf şirketlerin sermay }lerindeki veya toplam oy hak
paylaİı 705 ve fizlası olan gerçek kişi ortali ların birbiriyle akrabalık iIişkil

Devralan Şirketin sermayesinde ı,e oy hakk ında dolaylı olarak %5 oranında
."ıhip olan R,za KuılL lŞlK l0"5.56) ıc Ugıı r IŞIK (%5.56.) kardcŞtil. Devroll
5eırnd}c5inde \e}a o} l-al,\lndı dogııdar ıe1 a dola!lL oldraK "0) nranlndan lazl paya
ı!!oIiB sermayclerini tcmsil
şderı§

..,:1L:

3l

l1

(a) Devralan

Grubu

CJrtıkhk Iştklır Eİcrji

Nama/

Hamiline
Olduğu

Nr*,
B
tj

ve

Yıpı Holding

A.Ş.

Imtiyazlartn türü* Bir Payın
(Kimin sahip okluğu) NominıI
Değeri (TL)
Turgut Işık Nf al,ıdunrları
Gayrimenkul ve Turizm

]

Toplam
(t,L)

sermarcıc
()renı
(%')

2.56l,724.90

0pd

8].]60.1l9.83
201.299.419.]]
286.12 L264,2l

70.]5

yatırımlırı A s

Hamiline
Isüklar Holdinc A.S,
llamllıne Diğeı (Halka Acık Kısım

l
1

ToPLA]\.l

* A gnıbu paylann Yönetim Kuıııluna adc1

IoplanıılJIında I pa]a l5 o}

hılkı imıilazı

100

göster.ne imti}az i]e genel kurul

bujunma-kıadrr.

Devrotunın ortaldık Usaş Yatırımlar Ho|ding A.Ş.
Grubu
Nama_/
İrntiyazla.r"
Bir Payın
IIımiliİıe
tüfü*
Nomİnal
oldüğu
(Kimin sahip
Değeri (TL)
oldıığu)
(b)

Nama

R

Hamiline

B

Hamiline

Işıklar HoIding
A.Ş.
lşıklaı Eneıji ve
Yapı Hoiding
A.Ş.
Diğeı (Llaika

Açık)

Toplam
(TL)

Sermayeıe
Oranı
(%,

64..173,68

0,03

27.731.361,33

1

156.235,530,99

]

5.07

84,9

ToPLAM

]00
grubu pa1 sahiplerinin çogunluğuntın
gösterecegi adaylar arasından, 3 ül,esi genel kurulda hazır
bu]unan B ;ruhu pıl,sahipĞriııin
çoğun]uğunun göstereceği adaylar arasındaı seçilir,

*7 kiŞiden o]uşan y6netio klıIulurru,lr

4 üyesi A

ıll. iı,iŞKiLi ,|-AIt\FL.\R VE it.iŞü<it.i l-.rR.\I;I-.\lal-,\ y{PlI-1N i§ı_ı,-ııı.alı
ll\KKl\l).\
üliL(, iL l. lü

|8.1. işleme csaı finan§al tablo dönemi r e.on ılurum ilibırivle
hirle§mer.
ilişkili taraflarla ıapılan işl€mleri haklında UMS 2.1
eıind;;;;;;;İi
çerçe.
a) Devralan Işıklar Enerji ve Yapl }Iolding A.Ş.
İ]işki]i taraflaIdan olan aiacaklar aşağidaki tabloda veri]mektcdir.

[ / ınıı:

32

2C17

Jl Ar!hk 2016 ('lL)
ili§ki]i .arafl ardın Aı§a

\

adeli

'İicari

-Iiclr.i

ılİcaklar

olmı)ın
]9].9jl

lŞıklal Holding A.Ş,

5+

Çimtek Çjrdenro Tek Müh,ve Taah. A,Ş,
lş*] Pa,adama A.Ş,

]8l17.!65

Diğel

26.9ü]9

7J.l3a.]05

Toplam
31

ilişkili larafl ardin Uzun !adeti alacıIlaİ

Arİhk 2016 (TL)
Ticari
olmayan

Ticari

l7] 698

lş (lü Holding A.Ş.

5.iq

] ]99,?]9

lşlklar Pa2aflama A,Ş,

-_

Toplam

l7{.998.J68

ilişkili taraf alacaklarlr)]n büyük bölümü ]0 1 1 yılında lşlklaı Yapı llolding A.Ş.lle Işlklar Yapı
Kü]tiirii A.Ş.'nin Işıklar Eneıji !e Yap Ho]ding A.Ş, (bhleşıne tarihindeki unvaİ] Metem Eneİji
ve Tekstil Sanayi A.Ş.) bünyesinde biıleşııesive 2014 yılrııda Işlklar Yatırrm Holding A,Ş. ııin
yine lşlklar Enerji !e Yapl Holding A.Ş- btnyesinde biıieşmesi ile devralınnııştrı.
Şi.ket bütün ilişkili laraf alacaklanna, bo4larrna vade iarkr hesaplanmaktad1l.

j el

ay]rk

dönemlerde vade farklarr tahal«uk €ttirilmekte we yılsonlaıında ise fatuıası kesileıek kar zarel
hesaplanna intika1 ettirilmektedir. Işıklar Holding A.Ş.'nin Grup şilketlerinin genel lınansman
yapüSı ve ihtiyaçlan dikkate alnalak ilişkili talaf alacak ve borç hareketleİi meydana ge]neklc
ilgili tutarlara Vade farkları yünitülerek faiz gelir ve giderleri yan9ttlınaktadır, İıişkiüi tarafla.dan
alacak ve borçlal için ü]yguianan laiz oranü 3'er ayllk dönenıler itibaİi},le beLirlelrmekte4i
yrlırun dördüncü çeyreğinde uygulanan faiz oıanı Türk Lirası için % 10,21 'djr-

ilişkili taraflaıa olan borçlann dağılrml

aşağrdaki tab]oda

veİi]miştir.

0 7

llıılı

li

31Arahk
ilişkili tarnflari kı§a vadeli borç]ar

lşrkilr.lIolding A,Ş.
lŞ*]ar Pa7.xr]ama A.Ş,

22.{tl6.533
1.]9

sato Ka]ecik Şarapçıllk A.Ş.

l] 754

Çin(ek Çinento Tekn. Müi.ve laair. A.S.

]4.5l6

HNıF

Maü, na

\eseni\SJn \eTc. \Ş

YJ r m \]ü]şa\ rLl€lA Ş
!1iar
ö.yt-i,İlelıa. iı Onalİı g)

]5.5

.180.9]2
,46

!J

]j,\j

\,.\

20]

llİ

1+(i\

808

il

li

5]

4 ]6j ()|0
]99.r!1]

]2.636.?02

ilişkili taraflarla olan diğer işlemter ,şağldı )erılnakladlr,
i,:

3t.Ara.16

f___n^-- w4;lAn Av,n§iAr

] l

5.93,1.553

6.11ı32r

5.93,|.553
ı-j^- D^--rlaf,

01.oCa. - 3l.-\İa.l6
l9-501,360

A §

01.oca.

9_501.360

]

01.o.r- 31"\."l6

-

3l.Ara.l5

,15.492.099
,15.,ı92.099

01_oca. - 31,Aİa.15

s ]9]

2,74.33

l(lLl,r Pi7arl.ma A.S
c;mt"k Ci",;nt"Tek"oloı,,ı Mlihendisl!!!l

l13.290
3 416.837

Isıklar HoIdiırg A.Ş,

2,3,7

01.ocı.
l§ıklar Holdins A.Ş,
]sıklar Pazarlama A.Ş-

5

3.806.839

46.1J,1

10.478.434
954.561

]1.750,7E9

6,72.328

:]59.160

31.Ara.l6 01.oca. - 3l.Ara.15

-

.i-lpL .lfrPnİ^ telnoloii§i l\l.ilıcnd1-IlIA.)

öol.öU6
5,12

Sato Kalecik Şafapçılık A.Ş.

6rıs*-İı6i1.1san

iş Ortull,gı

].4] 6

Diğer

12.105.760

01.oca. - 3l.Ara.16

6^:- w^_",+*- .4lirl4

3.391.741

01.otı.
ü^.l-,^-

A§

D--,.l-ma

28_619.,{33

01.ocı. - 31.,{ra.l5

3,391.7,{1

Isıkiar Holding A.Ş.

,-.rl".lj^llino

-,\ra.l5

6 ,111,321

A §

-

31.Arı.16 01-oca.
l2.]37.504
] 105.426

-

3l.Arı.ı5

863.568

Cimlek Cimento TeknoIoiisi Mühendls]ük A,ş,

E200

ı07

n

1d.315.701

0t.oca. - 31.Ara.16 01.oca. - 31.Ara.l5
,/.416
41 316
2s0-412
1,16.387
3.73l
/]fEğ8
gı ]49
-r,İ8,993

Isıklar Holdins A.Ş,

-ll,-ı,
t^

;-.",^ r.ü",,l^l1.1 \liihendisliIA.S
r"lp.iL §^f,n.]llk A

476

Likva sarapÇıllk Ltd. Şti
eV nr;L.^.efahi V,Lf]

-ı l ] ı!.i /ılll |. //,1rll
1\+42]
t0l

rursut lslk vakfl
§^Lir (l!m.t'
imtek

§.ti.lrrl
imenlo Te

islik

\

!1:1:s9
3İt|ü!
01.oca.
]
jı]0
3 6.
-_

258.5l3
01.ocı. - 31.ArA.1

A

tur"-d lşl
3.1

Yatının \1üsa\ iü]iği 'I'uIizm Insaal !e sanavi A s
j§ıklar iIoldjnc A.S

9j9 ç99

lnar

10] 7]1
1,063.730

738.7:7
01.ocı. -]1,Arı.15
l5.7.10,90]
l5.r40.90.1
01.oca. - 31.Ara.16 01.oca. - 3l.-.\ra.l5

ıtali Dürİn varhk Sıtı§lart

01.oca. - 3l.^ra.l6

]!ık]ar ıJoldin9 A.Ş.
NIamul AhŞlın
l>ıklaı Pazarlanıı A.S

-

3.399.1,73

3.399.173

Hizmet .\lısları
I§Ik lar Holdino A.S.
{süklar Pazarlama,A,s.
Çı ııel, C:mellıo lel10loıi.i \4iiheI,Ji.],I A.s.
Sato Kalecik SaraDclltk A-S.

01.oca. - 3l_Arİ_16 01.oca.

_

33,1.497

Faiz Giderleri
15lklar Holdinq A.§.
Isıklar Pazarlama A S.
cimtek ciıİento Teknoloiisi ]vlühendislik.{.s.
SIF ls N4akinalarü Pazarlama San. !e Tic. A
Kalecik Saıancılık A
Global Enerii Elektrik Uretimi A,S,

]0,57l
l2.S91_8,14

01.oca. - 31.Ara.l6 01.ocı. - 31.Ara.ı5
1,271.534

1.099.239
:]0 rl07

11.274

1].7l]

1.162

232.509
669

78l

1.28,1_639

1.377.4L0

531

I(ıı cideıl€ri

01.ocı.

Isık]ar Holdins A.S.
Islklar Pazarlama A.S.

-

31.Ara.16 01.oca. - 31.Aİa.l5

l0.628,609

919.755
393.387

Ciınıek Cimento T(kooloiisi MühenJi,liL _A.s.
Sato Kalecik saraDcüllk A.s.
HMF Makina ve Servis A.S.
Diğeı

865
81.9,14

2166
12.027.326

Kirı Gider|eri

01.oca.

Isıklar Holdins A.s.

_

31.Aİa.16 01.oca.

_

3l.,\ra.l5
116.129

432.825

A.s.

l4.959

Clobal Enerii Elektrik Uretimi A,S.
Clnar Yatı.ım i\,'üsavirIiği Turizm insaat ve sanavi A s

76.400
92.923
602.118

,t31.088

sahit Xüvmet Ah§lar|
lstklaİ Holdins A.s.
lsıklar Pazarlıma A.S.
HN'F Makina \ e Sen,is A.Ş.

01.oca.

}tali Duran Varlık Alı§ıarl

01.oca. - 31..{ra.16 01.ocğ

_

31.Ara-l6 01.oca.

_

3l.r\ra.l5
l0.1E0.606

1,70.1,78

233,52I

]

l04..142

s08.4,ı1

Islkjar Hold;

107,167.758

Devıolunan Şirket Usaş Yahnmlar Holding A.Ş,

l
0 7 l,"",, ?t17

33 465

ttJ 14.0ff
_

3ı],.^.rı:1_5

"n

r07.t67.758

c)

]

23.]61

,17,390

8-3tJ.571

I5Iklar Pazarlama

3ı.,\ra.15
12.20].413

s.176.265
88.482
].4J.1

/,aı3_

i-j:.-7
i
\. i

lı

l

Şirket bütün ilişkili taral aIacaklanna. borçlanna vade larkı hesaplan. ıaki. ilıNj J eır h
dönemlerde vadt farklaı1 tahakkrük etliriIııekte !.e y]
vılson]nnn.],
Işıklar liolding A,Ş.'nin Grup şirkctlerinin get]el lincnsrlrın
aL j]işLili lerJf elacqÇ,,,ç
gelmekte
hoççr]
1li
1alz
gcllr
g]d.rleILJı.nsl
eJek
\e
t]arda11
85

|,

\\
]

alacak !e b(rrçlar için uvgulanan t'aiz oranı j'eİ ay]ık di]ncmlcr itibari},le b.li.leDme[ledir.
]1] l6
},ı]tnln iiçüncü çcyıeğinde Lıvgulanan iıiz orıİı l'Li.k Litasl için ı,6l0.21'dir_ ilişkili tardtlar(lJn
o]an alacaklaı \e borçlar ışağrdaki tabioda \ eriln]ektedir.
Diizeİtilmiş 31 Aralık 20l6 {TL)
lli§ki]i tarafl ardan k|sa vadeli

ılacakl,r

Tic.tri

olnayan

Işlklar Holding A.Ş.

_]6,s].+,]77

Işüklar inşaat Malzemeleİi San. !e

Çitntek Çimento Tekİ

ric. A.Ş

]7j

;vfiih. !e Taah. A.Ş,

Işlklaİ Pazarlama A.Ş.
tşık]ar Ambalaj Pazarlama A.§
IŞıklar inşaat Ve Turizm hl. A.Ş.

1l] 21,7]8.698
_ l8. ] l7,165
- 1,700.6il3
,
2]3..1s.]
__ 8,16.051

375.11]

69.1r0.,l57

3l Aİalük 2016 (TL)

Ti.ari
olmayaİ

ilişkili taİaflardan Uzun vadeli ılacaklat
Işrklar Holding A,Ş.

]6,780,067

Işıklar Pazarlama A.Ş.

2.5]9..130

lşlklar Enerj i ve Yapı Holdine A.Ş.

22.806

Toplam

-

19.3.12..]53

Diıze]tilmiş 3l Aralık 20l6 (TL)

l'icari
olmayan

ilişki|i tİraflara k]sa vadeli borçlar
lşıklar Park AVM Yatı;m A.Ş,

212364
-

lşüklar inşaat Ma]zemeleri A,Ş.

HMF Makina ve sen

js

A.Ş.

Çintek çimento T€kn, Müh.
Işıkl& inşaa!

Ve 'l"urizm

.180

ve Taan A Ş.

23.12,7

9]3

],1.5I6

--

işl, A.Ş,

Öz§ık-intekaFin.lsan iş odakllğl
özışık_intekaı- iş Onaklıgı
Çınar Yatlnm Müşaviriiği A.Ş

Diğer

321767

! / ııı,ı:

?017

5.7]9.2j.1

iliŞkili 1aİal'laı,la olan diğer işleıııler asağıilı 1eİ al]İaktadır.
Iımul SıtıslarI
l\Il,Iar lll5.ü.rt Nlnlzeüİelcrl

l.ıklar P.ızar.ım.ı

\Jn

\(,

()1.o.a_ - :rl.,\ra^l6
l,345.5 ] 6

Tic \ Ş.

01.ocı.

3l..{ra.l5

-

]

A..S,

Islklar Paper Sack Co. Ltd.

Faiz Gelirleri
imtek cimcnto Tekno o]ü§i Mühcndislik \.Ş.
i5ık]ar Ambalai PaZJllama A Ş.
I§]kIar ]:loldiıs A.S.
IsIklaİ insaat Malzeneleri San. ve Tic. A.s.
Isık]ar insaat ve Turizm isl, A.s.
1şlklar Pazarlama A.s.
Isıklar Paper Saık Co, Ltd.
Islklar Enerii ve YaD] lioldins A.S.

612.a65

]1.9]ı

].]90.073
01.oca. - 3l.,\ra.15
35,a.9i9

2 6,]9

2.924.2]3

11.76:1.659

319.324

5_10.7]_l

l

]3.526
1,070.El2
l61.050
l§.199.526

624 292
5.3,19.331
01.oc,r_ - 3l^Ara_l6

Faiz vrnsltma s€lirIeri
l5ıklar Holdilüs A s,

50r

S61.65]

1.120.9.16

2.966.462
01.oca. - 31.Ara.16

.19,]

01.oca^ - 3l

_.\rı.l5

3.391.7,11

3.391.7,11

-3l.Ara_l6
]]] g07

01.oca_ - 3l_Ara.15
,l0 95]

18_900

6 300

Hizmet satlslarl
jmtek Cimento Teknolo]isi MühendisIik A
l§rklar Enerii ve YaDı Holdine A.s.
IŞlkjar,Ambalai Pazarlama A,Ş,
l§lklar Pazarlama A,s.

01.ocr_

I<uı Gelirleri
HlvfF Makina ve Servis A.

01.oca. - 31.Arı.16

600
11.582

l12.989

3l.Ara.l5

J.024
8s4.281

2151 941
1.336.2E8
,1,1.5l6

268.4]7
]6 2ı6
]06
l0,562
5.6t4.605
01.oca.

A

_

8.200
862.964

cimtek cimenlo Teknolojisi Mühendislik A.Ş.
IsIklar Anrbalai Pazarlama A.s,
Is klar Enerii ve YaDı !]oldins A.s.
IŞlklar Holding A,Ş.
lsüLlırinsaat Malzemeler] San. \e l'jc A.s.
Is klar insaat ve Turizm isl. A.S
klar Pazarlama A.s
I§tklar Paper Sack Co. Ltd,
sato Kalecik Şarapçrlık A.Ş
lslkIJr Park AvM Yatır|m A.s
Sabit Krymet sattşlar!
imıel ( lmenıo Tekno]oiisi\Iühcndi,lil,

17.253

01.oca.

_

31.Aİa.l6

59 2]9

01.oca.

_

]1.Ara.t5
16,941

5

16.9.|l

}Iali Durın Vırlık sat]ş|arl
Işıklaı Holding A.Ş.

01.oca.

IIammadde Alü§larİ

0ı.oca.

_

-

Islklar Aünbalai Pazarlama A.S.
lslkiar insaat Malzen]eleri San. ı,e tic. A.S,

31.,\ra.l6

31.Ara.16
92.1,76

20,10İ
112.88.{

Hizmet AlıslAn

01.oca. -

'

3l.Aİa.l6

0r.oca. -

ıçtı

Jffirl§

",dj.ı+O,qo+
,lj 15,7,1ü.900

01.ocil - Jt.,ı.İa.lsi. l r'r lrK,

\+!§j

01.oca. - 31-Ara.l5

-,{^1,ı\ı,,/'

|ı\,2'
Ii

'

j "
!

imcnto Teknoldi jsi iüiihendislik,\
lşlkIar

]

af Malzeİnelcri San. ve

Isıklar Pa er Sack Co. Ltd
lJr En ii ıe Yapı Holdinq A.
lslklar Park AVM Yahrlnr A.S,

l05]

lic, A s

-]
o],\'

Ir lk

IşıkIar

9E 52.1

lloldinq A.S

5,l20.996

lŞıklar Ambalaj Pazırlaüna,A Ş
lıklar Paza.Iama A.Ş,
Io

6E0
]0.992
13.316

(alecll( 5araDclllk A

SiF iş Nlakinaları Pazaılama A
imtek Cimento Teknlrl iisi MühendisIik A
lşIkIar Amba]ai Pazarlama A.Ş.
işıklar Enerji ve Yapı Holdins A,
IŞıklar Hoıdins A.S.
Malzemeleri san- ve lic. A.
Işıklaf Pıfk AVM yatırım A.s,
üklar insaat ve Turi2İn i§1, A
Şato Kalecik Şaıapçllık A,§
imtek Çimenlo Teknoloiisi lı{tihendisIik
üklar

Ambalai Pazarlama A,

Işüklar Enerii ve YaDı Holdins A.
IŞıkIar HoIdins A.S.

ıkiar inŞaat Malzemeleri s"", \€
ıkIar
aat ve Turizm

A

272
2],,1s.1

01.oca.-31.,\ra.l5

]03 0]]
,198,6l9
20,693
221 099

01.oca.

_

375.8l8
31.Ara.16
J92,]6]

01.o.a. _ 31.Ara.ı5

1.79]1.136
6l0.,7 49
] 10-889
] t.38 8

81.915

0ı.oca.

7.001.212

31.Ara.l6

-

01.oca.

Y

ı Holdjne A.
Malzemeleri Saİ. ve Tic. A.

M

sabit Klvmet Ahsı,n
Isıklar Holdinp A
tltrII N{akina le servis A,s,
Mali Duİan Varlük AlıŞlarl
lşıklar Enerji ve Yapı Hoıdiİg A,Ş.
ıkIaı \nıbalai Pazır

j

].230

Ti.A

Kira Gidetl..i
Islklar lloldins A
lnar Yatır]m

sı

7.151.057

01.Oca. - 31.-4rı_t6

lsıklar pazaılama A
Kalecik saraDcılık A.
])lk]ar Paper sack Co. Ltd.
lŞıklar Pafk AvM YatIrIm A
HMF Makina ve Servis A

ık]ar Enerij ve

6,57 5

_

31.Ara^l5
416 ]29
13,930

aat ve sana

01.oca.

196.511

3l.Arı.]6

_

170.,178

271.920
01.oca.

-

3l.Ara.16

]2],817.758

i

l23.827.758
J

i;\ı

'/

1ı

l]

!ı,1|

01.

: /Lül/
!l

l8.2. İtişkili taraflarla yaptlan işleİnlerin Birleşmeye taraf şirketlerin net sahş ha§ılatı
içindeki pıyı hakkında bilgi:
Devıalan şiıket Işıklar Enerji ve bağlı ortaklıklannın 2016 yılı içinde ilişkili tarailara yapİğı
sattşlaİ toplamı 23.308.199 TL diı. Bı-ı tutarün ayfu dönem net satlşlan olan 212.g't4.859
TL'ye oranı % 9,6 dır.
Devrolunan şirket Usaş ve bağlı ortaklüklannn 2016 yılı içinde i}işkili
satışlaİ toplaml 2.966.462 TL dil. Bu tutarın aynl dönem net sahşlan olan
TL'ye oraİı % 2,5 tiİ,
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ıl.ılil.] it,işKı\ Iiiar.it ltiı
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Birleşmeye taraişirkctlerin sermaye§i hıkktnda bilgiler:

(a) Devralnn ortakırk lşlklar Enerji ı,€

Odeıırıiş sermaye

i

Yıpı Holding A.Ş.
2S6,1]l.]6.1.]t TI

(b) Devrolunın Ortakhk Usaş Yatırımlar Holding A.S.

ödenm iş senıale

i

]

8.1.0_r l

,j66

'lL

l9.2. tsirleşmeye taİaf şirketlerin kayırlı seİmaye tavanli
(a)

Devralan Ortaklık Işıklar Enerji Ve Yapı Holding A,Ş.

Kayı1ll Scrmaye

Ta\ anı

|

500,000.000 TT.

(b) Devrolunan ortakhk Usaş Yatlrrmlar Holding A.Ş.

Kal ıtJı Senıaye Taıanı

:

Yokfur

l9.3, Birleşmeye taraf şirketlerin seİmıyelerini t€msiI etmeyen kurucu
ve intifa senetlefi
!b. his§elerin §ayısı ve niteliği haklonda bilgi:

YoKTI]R
19J. Birleşıneye taraf şirketlerin paylarından, kendil€ri tarafindad bizzat
tutulan veya
onlann adha tutulan veya bağlr ortaklıklarlnın sahip oldukları Birleşmeye
tarıf şirkea
pa}lannıd adedi, d€fter değeri ıe nominal değcri:

a)

Devlalan ortaklrk lşıklar Enerji ve Yıpı Holding A.Ş.

YOKTUR

b)

De!,ı.olunan

ortakİk

Usaş Yannmlar Holtting A.Ş.

YoKTIJR

ı9.5. Birleşmeye_ tarıf şirketlerin vaİantl paya dönüştürülebilir tıhYil, pay
ile
değiştirilebilir tahyit vb. sermaye piyasası araçlarınin miktarı ve aoniişttırme,
aegişlm veyı
tal€p edilme €saslarlna itişkin bilgi:
YoKT]

R

0 7

l9.6. Birleşmeye ıaraf §irletlerin §oD on iki ay i(inde
)apılğl §ermaye
kaynakları il€.ermaüe azılıımları. yaratılan/ipİal e,lilen'nar
;.";İ;;'."

d.ğişiLliğe yol açan diger i.lemlere ilişkiD bilgi:

YoKTL]R
l9.7. Birleşmeye taraf şirketleriı son on iki,aJ. içinde halka arz veya
tahsisli
pay ih.acüDm bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, ır,
ışı"rnı".l

ı.o",

ırt
p

ııı,u

2i17

l9.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut dıırum itibtıri]- le pnylarının horsıda iŞ|cnr
görme§i dulumunda, hangi grup payların bor§adı işlem gördüğüne ve},a bu husu§Iar:r
ilişkin hir haşvurusunun bulunup hulunmadtğına iİişkin bilgi:
(a) Devralan ortaklrk lşüklar Enerji ı,e Yapı Holding A.Ş.
IşıkLıır Enerji'nin sennaycsinin 0ıi,99'u B gnıbu paylardan

oluşın*ta olup, BisT'de iŞl.m gi]r.ll
B grrıbu paylardıt. A grubu inrti}rvlı paylar BJSr Je İşlcnı
göroemektedir. Boısada işlem göıen pa_v senet]erinin seünayeye oran] son duauoı ilibarıvla 9'o
-n,] ]'Jir,

pay seneil.rinin tamamı

(b) De!rolunan Ortaklük U§aş Yahnml:rr Ho|dingA.Ş,

Usaş'ın seımayesinin % 99,9'u B gıubu pallardan oluşmakta olup, BİST'de işlem gören pay
senetlerinin tamamt B grubu paylardır. A grubu imtiyazlt pay]aI BiST.de işlem sörmemckte;i;.
Borsada iş]em gören pay senetlerinin sermayeye olanı son duİum itibaİıyla 9/o 3,1,93 dir.
19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni paylarün/işl€me

taraf şirketlerin pıylarlnln
bor§ıda işlem gö.üp gijrmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi
piyasa/pazarlplatformundı işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsal.a bir
başvurüsunun bulunup buIunmadIğrna ilişkin biIgil

Birleşme sonııcu ifuaç edilecek Işıklar Enerji ve Yapı lrolding,,\.Ş. paylarınln tamamı B grubu
paylardan oluşacak olup BiST'de Işklar Enerji ve Yapı Holding A.$.
İa1,laıının işl<m gc;İaıigtl
pazaİda işlem görmesi beklenmektedir- Birleşme işleminin dolayısıyla seımaye anır,.,n,n g"niü
krırı.ılda onayJanmasıru takiben BlST'e gerekli başr,uru yapılacathr
19.10. Birleşmeye taraf şirketlerirı esas siizieşmeleri ve
bilgil€r:

iç yönergelerine ilişkin önemli

Devralaı lşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş ile Devıolunan Usaş Yatırımlar Holdiııg A.Ş'nin
esas sözleşmeleri TTK, SPKı, ve ilgili mevzıat ile uyumluduı.
Devralan lş]klar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin genel kurı]i toplantılannın işleyiş esasiarına
ilişkin lç Yönergesi 25,05.2013 tarihli gene1 kurul topliıntlslnda. devrolunan Üşaş Yatıımlar
I{olding A.Ş'nin iç Yönergesi 1,1.05.2013 tarihinde ),apılan 2o12 yıIl olağan Genel Kurul,unda
kabul cdilmiştir.

l9.1l.

Esa§ sözleşmenin ilgili maddesinin referans.r,erilmesi suretiyle Birleşme}
şirketleİin amaç ve faaliyetleri:
[ / lı,-ı ?t17
(a) Devralan ortaklrk Işıklar Enerji ve Yıpı Holding A.Ş.

ta ra f

Faali},et
Konu§u
Esas Sözleş me
Nfadde:3

]lolding'in esas amacı kunı]mı,ş veya k,ıulacakliıGt]erin semuye ut
1
katülarak bun]arın yanrüm. finaİsman. organizas}.on Ve yönetim iŞ]eriı]

bün}e içe.isinde ve ekononik dalgalannalaı" kJ§l }aınm]ann
atırmak v€ böylece bu şi.ketlerin sağlıkll şeki]de nıilli ekonominin
uygun olarak geljşmele.ini

le

de.\,amlllIklarınü leminat a]tına aln]ak

uygln ticari. stnai !e malj gjrişimlerde buhınnıkİr.
]

Ho]diıg

in ruka da yazılı a]rraçlaıılrI gerçekleşt]rınek için öniilil
iiişk §ernra}e pj},asasl melzuaİ hiikıimleri sakll kalmak ü7ere lia]]!e;

xkla.ıınlna

o üereo.Ccüg lorl]orln

de

_\l- J. (o/l-.ıİcJe \erl

m } l-.

e

(b) Devrolunın

ıaliy et
ol
Dnu!
us]u
;ı:.

[ı

ıs

sözIeşme

add
de]:3

Ortaklık U5ış \'ıtırlmlİr Holrlin,a,\.Ş.
Şiıket sıırai. ticari v€ hiznct s€kıö.ünde faal4.İöste.-;İ;,j;eseı.
mc{utlara iştl.ak etmek !e}a devr trlmak, hcı ürlii ticari !. 5]ıai a]a]i!.üle
bu]unnak B. sermaye Pi}asa§| Ka.unll.da lan]Jnlanan yaırııı hizmctIen ,:
i-aaliyetle,i nitel;ğinde olııamek şa!tı}la. serııaye ve vönelimine kalr1.1r.i
L,r,|,mL)..:'t.ıLl'..\.<-T-,(),t.ıL'nı\Jl||
b: h" ..,. ıJoU bu bün) ..nı. ,',".*. . .,
dagımak.
ekonomik dalga]anmalara knrşı ratırınlaIin glivenliğilıi §ağlamık !c

böylece serma!c !e }-önetimine kaı]dığı şirk€tlerin gelişm;]erjOi;e §ü.j]ilikı.rin1
lemin emek amac|}. ]a kurulDuşfur
HoIdjng'in yuİarlda }azülü amaçlannı se.çekleştilmek laali}et gösterebilcceği
konu]ann deta} ı esa5 Sözleşmede verjİİiŞli.

l9.12. Birleşmey€ tıraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komiteIerine iliskin önemli
hüLümlerin özetleri:

a)

Devra|an Işıklar Enerji ve Yapı Holding A,Ş.
yönetim kurulu Hakklnd.i

Şirkeİin tcmsili ve yönetimi oenel Kurııl'un A grubu pay sal.ıiplerinin göstereceği adı}laİ
arasından seçeceği en az beş en lazla dokuz kişiden kurulacak yönetjrikurulıı iaral]ndaı
},lirütülür, Yine (A) gıubu pay sahiplerinin göstereceği aıiaylar arasından seçilerek Yönctiın
kuıulunda göıev alacak bağlmsüz üyelerin sayısı \,e nile]ik]eai sermaye pivasası kuıulıı'nuıı
kıııumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit ediliı Yönetim İr-l,İ U1.1*
(üç) yıI için seçilit. Görev süresi sona eren yönetim kuıulu Üyeleıi yeniden
". İJJ
seçilebilirleı.
Bağımsrz Jönetim kuıu]u üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuaındaki
siirelerle
sınııiıdür. Görev siiresinin devamr sııasında ,efat, istifa veya sair sebep]erden
do]ayı bir yönetim
kuıulu_ Ü}-eliği açıldığında onun yerine gölev süIesini tamamlamak üz..e yönetim
kuıulu
laI_afrndantanuni şartlaı haiz geçici bir ül e seçilip i]k genel kurulun onaıına
sunuluı.Toplanhlar
Yönetim Krııu]tı her y,] Genel Kurul top]antlslnJan sonrakj ilk topIaııtısında ıleJeıi
arasından bir
başkan_ ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantllaıda başkanin bulunmaması
halinde veki]i
başkarıJık edeı, Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye iam sayısının
ile top]anır
ve kararlaını toplantlda hazt bulıınan ü)eierin çogurıJugu ilc alır, çoğuııJuğu
C]çeıli bir mazeret
bildirmeksizin üst iistte 3 (üç) toplantlya katılma)dn Yonetım Kurıılu Ülesi ıstila
etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu başkan ve üye]erine genel klrrulca tespit edi]ecek huzur ha]<kı.
ücret, ikamiyc.
prim ve/veya yıllıkkdrdan pay ödeniı. Bağımslz yönetim kıırulu üyelednin
ücret]endirilmesinde
hisse senedi opsiyonları veya şirketin perfoımaısına dayalı öcleme planlan
kullanılmaz. Şu kadar
ki, bağımslz yönetim k!ınılu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarİnı koıulaJ
di;zel,de olnıası
(JJldnlr

Komitel€ri

0 7 ],"T|! 2ti7

Şirkene, Yönetim Kuru]unun görev ve sorum]ulırklannl sağ]ıklı olaıak yerine
amacı},la, Sermaye Piyasası Kuruiu'nun (SPKr) vüdıltktJi mevzuaiı;
u
Komiteler olüştuıu]muştur. Bu Komiteierin görev ve işleyiş kosııllanııa ilişkin
aşağıda yer almaktadür.

götel,Ierin]n gerektiıdiği niıeliklere sahip olaıl kişiler o]up, Yöıleti!ı KuruLunun
o]mavaı ve nrurahhas aza sıfalünı taşln1ayan ül,eleri aıasindan scci]mektcdirler

icla [onks;yonu

kuırlmsai y6ıetjn] komitesi
Kuıumsal Yönetim Komitcsi, SPKr'nin Il-17.i salılı Kurumsal Yönetim.febliği'nılc
t,eı.a]aır
esaslara uvgrın olarak Şirkctin spk kurumsal yöületin1 ilkeIeri'nc uyumunu izlemek.
bıı k,ıırııılu
iyilcştinıe çalışmalarında bulrınmak,e yönetim kunılu'na öncriier sııııııakla bjr]ikte ijcrct
Komitesi, ve Aday Gösterme Komitesi göİevlerini yerine getirmektediİ.

Riskin Erken saDtanması Komitesi
Bahsi geçen Komite Tüık Ticaret Kanunu (TTK.) ve Sermaye Piyasasü Mevzuatl
çeıçevesiode;
Şilket'in vaılığınt gelişmesini ve devamını tehlikeye düştlrebİlecek ıisklerin erken teşlrisi.
tespit edile risklerle ilgili gerekli önlemleıin alınması, risklerin yönetilmesi
risk sistemleıiıli
gözden geçirmektedir. Komite y1l içinde 3.eı aylık dönemler itibari1,le
toplanarak rapoılama

yapmaktadır.

b)

Deyrolunan ortakhk Usaş Yatlrımlar Holding A.Ş.
yönetiın l(urulu Hakkında:
şirketin temsiii ve idaresi Türk Ticalet kanunu hükümleri uyannca Genel kurul tafalıldan
seçilecek 7 üyeden oluşan biı yönetim kırrulu talaflndan yürütülür. yönetim
kurulunun dör1
crı9r.ı q9y saiiplerinin çoğunluğu taraflndan gosteriüecek aday]ar iuasndan
ve üç
!1) lyesi 1,
(]),üyesi Yönetim Kurulu Üyeleriıin seçileceği Genei Kurul'da hazt
bu'ltınan ts Grubu pa1
sahitlerinin çoğunluğu tarafindao gösterilecek adaylaı arasından seçilecektir yönetim
kuıı.rlu
B.aşkanı ve BaŞkan vekili, A Grubu Hisse Sahipleri tarafindan aday;öste.ilen
Yönetim Kurulu
Llyeleıi aıasından seçiliı. BiI tilzel kişi Yönetim Kurulu.na ü) e seİiİİıgi takdirde,
tüzel kişiy]c
birlikte, tüzel kişi adlna^ tüzel kişi taraflndan be]irlenen. *a"". ıi, g",Ş.ı.
iişi de tescil ve i]an
o]unur bağımsrz ülelerin seçimi, gdre\ süreleri. çalışma esaslan,"göreı .irnıarı
ı.e benzeri
konulaı Türk Ticaret Kanunu, Sermale Pıyasası İanrrru. S".-İye Pilcsrsı ruıu]u'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, ve ılgili cliğer me,zuat hiiktiınierin'elc;ıe
tespıt ediiir.
]önetim Kıırulu Üyeleıinin göIev süresi ,ru.i lç ,vr1.1r.. Siireleri sona e..,, İOneti- r,ı.,.ılu
Uyeleri yeniden seçilebilirleı. Bağtms]z }.önetim kuIulu üyeIeıinin
$örev siilg5l 5glm.r.
piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlüdıı. Görcv süıesinin devamı
sırasinda vet'at, istit'a vela
sair sebeplerden dola}1 bil Yönetim Kurulu Üyeliği açtldığında onun
verine görev süresini
tamamlamak ineıe Yönetim Kuıulu tarafindan kanuni
l,aiz
geçİcİ
bir iiye seçilip itk
lartĞn
genel kunlun onayına sunulrıı. Bu yolJa seçilen ü)e onaya sunuldugJgenel
kurul toplantısına
yapaı ve onaylanması hdlinde seleiİnin rtiİ..ini ı"-u-.lİ..
cörev
Ceçerli bir mazeıet
I1dİr
ü5ıe üç ıopIaıIı)a, katılmavan )öncıiın kurulL üI..i İ,İi'; eımiş .alıLr.
!li9,::}:lr:: l:l
taratrndan,yönetilil ve temsil olunur. Yönetim KrıruJu,
Kanun İeya
İ",j5l"^l _1.j]1 lrll]u
K:Tl" bııakılan]ar dışlndaki tüm görevlerle yükümlü oIup, iu
:ı:_:.::i:_Y::T:.r]9,9::d
1.ircvlerin gcrekıird.ği büıün 1eı<ilere sahipıir Ydneıİn Kurrı]u Ş;teİ ,rİ.rİ ,.rr..
1,lda en az iki dela. ürc ıım ,J\|.ınIn çogunlLgL ilc ıop'rnır re ü.,..,rl;,n;;ff
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alırYönetim Kululu başkan ı,e ti1,.lerine gen
edilecek h.uzur, hakh,, üclet. ikamiye, prim ı,e/veya yıllık ta,a"o puy'
,;
Yönetim Kuıulu üyelerinin ücret]endirilmesinde hisse scnedj op.il,,o'nlperlormansına davılı ödenre planları kullanılmaz.
Şu kadar ki. l"er.;
üyc]erlnin ücietlerinin bağımsızlıklarını koruyacak dıizevde oJması
sagl'anır.
.

.
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Komiteler:
ŞiIkette. Yönetim Kuıuluıun görcv ve soauıı]uluklarlnı sağlıklı oiarak },eİinc gctirmcsi
amacıyla, SPK'nın yiirüı]ükıeki mcvzüatlna u!gun olarak Komileler oIuştlııulmuŞtul, !] ı
Komitelerin göre\.vc işlcyiş koşuilanna ilişkin açıkla,nalar aşağıda ).er almıkladır.
Denetimden Soruüİlu Koünitl-

SPKı'nin lI l7.1 sav1]l Kunımsal Yönetinr leb]iği'nin.+,5,9'u.cu maddesi uyarınce bohsi gcçen
maddedeki görevleli J,apnrak üzcre ''Denelimdcn Sorumlu Komite" o]uştunrlmuŞtur_
Denetimden soıumlu komite en az 3 ayda bir olmiı]i üzere yılda en az.1 dela top]iuiüak loplantı

sonuçlarünı bir futanak i]e Yönetim Kuruluna slıı1ma]<tad1r, Denetim Komitesi üveleİi
görevlerinin gerektirdiği nitelik]cre salıip olan kişilel olup, Yönetim Kuİulunun icra fonksivonu
olmayan ve muİahhas aza sıfatünl taşlmaya!,l üyeleıi aıasından seçilmektedirler.

kurumsal yönetim l(omitl-si
Kurumsal Yönetim Komitesi, SPKr'üfn lI-17.1 sa!ılı Kltrumsal Yönetim TebJiği.nde yer alan
esaslara uygırn olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyıımunu izlemck, bu konuda
iyileştirme çalışmalaında bu]unmak ve Yönetim Krrıulu'na öneriler sunmakla birlikte Ücrct
Komitesi, ve Aday Gösterme Komitesi göİev]erini ye.ine getinnektedir.

Riskin Erken SaDtanmesl Komitesi
Bahsi geçen Komite TTK ve SPKı düzenlerıeleri çerçevesinde; Şirket'in vaılığını gclişmesini
ve devamln, tehlikeye düşiirebilecek ıisklerin erken teşhisi. lespit edile risklerle ilgili gerekli
önlemlerin allnmasl, dsk]erin yönetilmesi risk sistemlerini gözden geçirmektcdiı, Komite vı]
içinde 3'er aylık dönemler itibariyle toplanalak rapollama yapmaktadır.
19.13. Birle§m€ye taraf şirketlerde her
r e slDlrlama|ar bakklnda bilgi:

hağlım

bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar,

a) Devralan ortakhk Işıldar Bnerji ve Yapl Ho|ding A.Ş.
Hisse Sen€tleİinin

.{

Tertibi

Grübu

lıııtiyazİn Niteliği ve Devım edip etme!eceği
% 0.93

Şirket'in semayesinde 2.561.72.1.90 adet

A

srubu

paylan temsil eden pay senetle.i imti]azlr
1.IelütüedU- lr d/ bcş en l"/lJ dotuz ı., ı
kuİulacak Yönetin Kuru]u üyelen

A

,

grubu

pıla

§ahiplerini göstereceği ada}lar aİasından seçilir. Bu
imti,v-azlnan yanı sııa genel kuru]lar da bir adel A
grubu payın 15 oy haklr lardlr. A gubu pay]ar naiİa
azıIüd1l,

b) Devrolunan Ortakiık Lsaş YatlrımIar Holding A.Ş.
Hisse S€netl€rinin

Tertibi

A Crubu imtiyazlı Nama Yazll1

Serlnayedeki

Imtilazln Niteliği re Deiam edip

%0.0]

Şirket'in sernraye§jnde

6.1,.173.68.1

p3!lnrl tem;lL eden Ia]

\en.t]eri

niteiiktedir.7 Kişiden oluşan Yöİetim Kuru]lı-

don aı] L\..J \ ',rubj Jll .. .JlLp]jl l.'.
çoğunIüğu nra|ından qösterilecek adav ar arasından
.(ci]lJ \ ,nel.n \.rL]J B.)\J1 \ğ tsa,^.ın Vj.
\ crıo, qi*.e ]Jhlplii ,i"d".l.iıı

|-::,i'

Ii

*.l ,ilı", ı-

Yöncıinr Kurulu iJ) eleri

B

Grubu imtirazsız t{aİniline

a.İ;n,,

s..ç,rü.

9,ıç9.97

l9.1.1.. Bİrleşmeye tıral şirkctlerde
değiştirilmesin€ ilişkin csaslari

pay sıhiplerinin hıklırının ıe irİrtiyaz]ırlnln

YoKTUR
19.15. Birlcşmeyo taraf şirketlerd€, olağan
olığanüstü gcıel kurul toplınilırınln
_ve
yapılmaslna ilişkiı usul|er ile toplanhlaıa kahlım
koşİIIarı harİİra" İllgl,
Her iki şirketin Genel Kurul ile ilgili csıslan JiDenle)en csJs
sözleşme maddelcri yanında
k}önerlclcri me,curur \e tirleılerin ı,,,,\_]ıLLE]sij]ıriiıL!!j]];İ;-.;;;:"
l,,,..";:;
ddresli. inıcmeı.iıe]erinde üd)ınlırmol,uao, U".
Ccnel
Kurı-l
loplantılarında Kanun, ilgili mevzuat.!e
şirketin csas ,oal...Ji"'.l.tİ "Ğ""el Kuıul ]te ilgiti
dijzcn]emelere

i lİ.ln ifrffi|eİnle

u)

ulacagl belinilmüştir.

hlllaİ fnerjj \e Y]p! IioIding Anonim Şirkeıi.rin cJlğ1n \c L,]dgdnü,ttj lıen<l KuruI.ırınln
toplanmasına ilişkin hususlar esas sözleşmenjn ü]., ü;..
1],, l İİ , J-İİ. lıuaa"l",ina" y",
Aynca Genel Kuru]'un Çalrşma Es* ," U,ulİ".i İİol.t,nİ"
i,
VO"*r"

;ilf:xXl

mevclıttur_

Şilket"Geıel Kurul]an olağ,ın ve olağanüsrü olaıak toplanlriaİ. Bu toplaılılara
davetle Türk
Ticaıet Kanunu'nun 4t0. 4l] ı,e 41.1. madde l.tllı.1"J
iİ.-İŞili Seİ'lrii*İİ.l",i uygul"r,,.
Genel lırru] ıoplantı).ı. TTSC.de, şitketin resmi intemet ;:;;.İ";,

İĞ;l,,
A},dın]atma
'
)er]erd"
iİ-l"
1a,rnl-:"_OelirlJnen_diJer
İu;;;;;,
U]agjn Uenel
'" l|*
Kurul
]-opldntı:l her l'Ja]i}cf ü]öremi .onundın i,ıb'ar-en
üç ay içın,le ve <enede en
az bir defa yapılır. olağanüsü Genel Krırul.
Şiıket işJerinin *"r.ı.ri.a;giı.jül"';. r,e zamaniai.da
kanun ve esas sözleşme hükümleri daiıesinde loplaruİ ıe
giinJemdeti lr'o.r.Ü.a-" ka.*,"ri..
Şirketin,genel kurırl toplantılaıına katılma haLiı bulunin
Türk
licaıet Kanıınu'nun 1527 nci nraddesi uyarınca elektronik
ortamda J"İ"İ,l"t"ll..
o]cgan \e olaganüstü genel kunıl top]antı]annda Gü-.ük
;;-ii";";;ui"onı,!, ı-"-.;i.irinin
hazu bulunması şamır. Bakanlık tem.ilcisinin yoklıığunda yap
a;ak'g;;;;uİııl toplantısıırı.]a
al]nacak kara.lar geçersizdi..

''*

l,il:.}

;J ;;i;il;;rlan!ılara,

Cenel Kurul
\e bu toplanttdaki nisap Türk Ticarct Kanunu ve Sermaye
_topl.nh]an
l)iyasası
Kanrınu hükıimlerine
göre dü,/enIenır re .ıreırlıtr.

olJ!Jı re

;l;g;;.;ü e.nel k,,fur
toPlaırtılaındaherbirAGıubrıhissesahıbjneıel-aıekiJ;nel:'ı""ı.şır""n"rİi.eGrubuhisse
sahibine 1 (bir,) oy hakkı veıiı.
Pay sahipleri kendilerini genel kurul toDlantl]arrİda
Ttirk Ticaİet Kanunlı'nun hükümlerinc göre

:"#l,"il:.,:1,*tl"[ekaıeten

oy kuiıanııması

k".,;;;; İ;;;;'.çİ",, t*ı,."""

iır,,,

Genel kurul toplantrla nda oylar Yönctiın Kurulu taraflndan
Gün]]:ük ve Ticaret Bakanlıgı
düzenlemelerine ul.gun ola.aİ tlüzenlcnen iç yöneigeye
göre ı,,eıilir. Ioplfurtıya izjkl<en
katılmayan pay süipleıi o!]a.ınl .]ekt.onik oıtamda yaptlan
genel kurul toplantı]
mevzual hükümlerine gö.e kullanırlaı.

l'.aş Yalıımlar Holding \,ıon'n Şj.leti.nin oJld.n !c
UJ
'opldım1.1na iliıxin husuç]ar cld. JJ,.]ğşInenin io l ı-.. ı .

,
naddele nde 1er almaktadır. Ayrıca Gcnel Kurul'un
Çalışma

Yijncrge mevcutluİ. Buna g6reI
l,,.ış C.ncl Kunİiu
"'ı;an !.)J oIJeonü.tır,ıl.ıııl ıuplı.ır.
ooü]emı 5L,rundcr\ltıb.iren :]ç dv içelj5indc \( \.],]a (ı
a/
1ğfhaİlerde ve zanıanl

+22

',,,/ı!ly'.-,a;-,:2};a__,
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Olı
bir

Cğnc] Kurultlr] toplantl \(n Sirkeıin ııerkez a.lresidjr.,\ncak.
Yönetin Ktırulüt. gcrektiğiüld..
Kuıul ıŞirk(ı n.er\c,/ın]n nrluııltılıı.,Jr.-ıcn'.a,t
*".' ., pl_nıı ıc Lıc.ır ıı.ıplı.ınJı l ll'. :Pİn ."b;.;j.;,;.;';'':,1,1'.,..,j,.r.,'..
;jl' ;., ],::,;' ırıir ni,L_ınıcı.i,ı..
İ:J,.J,
Olağan ve olağanüstü Genel Kıınıl ıoı]]antrlcflndı
orlıL]ar beher hisscleri ıçin birer
hissenin birr]en fazıa mııiki b,,İ;;;;;]'";]"İ;lİ'r,]rİİ..,,", oy haklııa
vasıtası\ıa
;xliİj;iil,,:j:
C<n.,l

Genel Kurui topleıntılarında ortaklar. kendi]erini
diğet onaklaİ veya hariçten tayin cdecekleri
veki]leı vasltasüy]a tcmsil ettirebi]iİ]er_
Gcnel,Kurul'da o)lar açık olaıak ve el kaldınıak
suretiyle ı,e,/vcya elektroDik ortamda
katıilnlla

|9.|6. Birleşme]e taraf §irkerlerin \ötr€tiD
erıelemeye ve engelIemeye ncden olıÜilecek

hakimiyetioio e| Jcğişıirme§iDde geciknele,
-"

hükür1l;;;;;;""rİ;'

YOKTUR
l9.17. Birleşmeye

raf şirk€tlerd

payların devrine i|işkin esaslar:
BJrleşmele taraf şirketlerin escs söz]esımelerinde
pallallnın devİini klsıtlay]cı nite]ikte herhangi
,
bir htikiim buliınmamaktaı]ır
ta

e

l9,18. Birleşmeye taraf şiaketlerde s€rmayenin
artınlmasrna ve azaltı]masına ilişkİn
e§ts
sözleşmede öngörülen ko)ullınD,u."n,o"g"."ı,iiJiğ;;;il,;;";;;:'"Ta§ı
halinde
\öz
konu§u hükünıler hakİında bi|gi:

YoKTUR
20.

BiIrLEŞ}İİYE T.\R\F ŞiRKETLERiN Ö\EuLİ söZLEsirtELERİ

Birleşmele ıara[ 1irkeılerin k,.ııIa!ıcı. b.ıg]dü]cı.
birIeşmeıe. de,1o|36.ro. d<vıolmılc.
hılla
ıçılmaya m.ıni özelliLler içeren li;bir ,öztşmesi
Ü;,;;;
,a;İ.r";leİ.Şirk"ıl"rin
}okr.
ıi..n
,aa]iyeıIeri
kapsamIndati işlerir le ıİgili olağ.ın niteüİkıeti

t. T \Iü \F 5iRKFTı.F.Ri\
:l.qiT!!|i't\
\()\t ( L \]{l ll.\Nh|\D \ BiL(;iLü:R

l İ\

:ö/İ;;;;,#lr.' ''.'.'

\\\.\L Dl Rl

\ll r I F \ rLi\ l. t

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul
ülüzenlemeleri uy.nnca kırşrlaştlrmah
olarak
hazırlanan işleme ğsa§ finansal tabloları il"
trnlu.n ilİşruo İlİ,.r, Ulr"rrİJ
Bırleşmele ıaraf lşıLlar Fnerij ıe Yaoı, HoIding
"rr".'".,
,\nonim Şi,keıi ile U.aş Yaııımlar
HoIdıng
n nonim Şirk(ıi niı SPKnun l1-I-r.l
saıılı leUl;g-i ı<ap.6ı1,n66 ç|r',"ro,.*"n"İa,nı,n.rn
ı.rı.'
ve TFRS'na u).gun olarck hazırlınan:
,\
DdglJlslz
Bagımsız
Uenenm
Denetİn,ı
sMMM
5M]\
(Member of
A.ş.
Of Joa
Jpa Intem,tinnAı\
Intemational). ,",""_,lY,|lİİİ
tarafıni
"lslararası

!;[,j,HJi;;J] ;ll -,""":], j:,*::#
İ::*il;ıtyil,i,i]ü7,1iiil!T]i
dİj*eb16hri
i,e bunlara iIişkin bağımsız ,ı."";i;;",;;;,ü,,rö;n]:;
.İ:tll|l
:l
,tİ"tlt'";
w}=+l!ü!!S+]!tırj]ğ!ı:r_
-luu
\c \k\\,u§Jç.tJr].|r
"Jr..ind

sitelerinde yer a]maktad1r.

n 7

l.*':2017

işlemiıe esas finansal
tablo_ tarihinden sonrı meydaıa gelerİ|
(iıLaüıafi_r e/r eya qrubun
tı.Af
ııraf şirkeılc.ifl
fi n,n.ul d,rı,m, *
;;';;r"'#;.İİ]H
21.2. Birleşme

L:.lntan\İ
'§
'ı'l,:-", ş,
ııfiüa'İ,ftl'

üa "tışı;
olabilecek önemli degişiklikler üüretirİ
sah§' \ıolJar,";
mali)eI
ve
§atlş
'ipari!ler,
hakkln.lrki oAli§h"ı" .i,ı^ i^^-^^,.l:.l'
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2l.]. Birleşme işlemin€ iIişkin proforma finırnsal bilgilcr:

YoKTUR
21.J. Proforma finan§al bilgilere ilişkin bağım§ız güvence rıiporuı

YoKTUR
2ı.5, Birleşmeye taraf şirketlerin esis §özl.şmesi i|e kamuya aç|klıdlğı diğer bilgi ıe
beIge|erde t,er aIan kar payl dağıtım €sa§laİl ile işleme esas finansal tıblo dönemlcİi
itibariylc kar dağıtımr konusunda ıImlş olduğu kırarlara ilişkin bilgi:
Birleşmeve tarafşirkeıler a_yn1 gnıp iç]nde }eı alması nedeniyle, gıup uygulamalaü
çerçevesinde,
a},n1 Kar Dağıtlm Politikasına saliptir. Buna göre;

Keı payı, dağıttm tarihi itibaİyla

mevcr,ıt paylann tümüne, bunlann ihıaç ı,e iktisap tarihleri
dik]Gte alınmaksızln pa!lan oranünda eşit olarak dağttlllr_ KAr dağıtımında ieıhangi
bir in.ıtil,az
uygulanmaz.

Şi.ketlerde orta ve uzun vadeli stratejileri. yahrım ve finansal plaırlan ile gencl ekonomi ve
piyasadaki koşuilar da diklrate alınaıak kiı payl dağtlm karaİı nihai olar-ak
her yıl hcsıp
döneminin- kapanmasrndan solua yönetim kurulunun tek]ifi i'zerine genel kuıul
taraindın
kaıaJ]aştın

h.

kiar dağitrm kaıarı verilirken pay sahiplerinin menfaatle.i ile
Şirket menfaa eıi aıaslndalii denge
gözetilir-

Dağıtülması öngörülen keI pay! tutannrn tamam]! ancak yasal kayltlarda (Vergi
[Isul Kaüunu'na
göre tufuian kayıtlarda) mevcut net dağltılabilir kirdan karşılanabildiği süİece
İağıtıtabilir.

Hesaplanan dönem sonür dağlülabilir
durumunda ker dağ]tlmı yapl]maz.

kirın çıkarılmış seünavenin

o/o5'nin a]tın<]a
kalması

Bu çerçevede, tabi olunan inevzuat hükümJeri uyaıınca hesaplanan dönem sonu dağttılabilir
nct
kdnn, esas^sözleşmemizde vazan çeıçevede, birinci kdı pİyı o1aıak %5'ini pay
sahiplcriııe.
kalaıın en fazla d/o5'ini yönetim kuiulu üyeleıi ile çalışanlara nakit olaıak; ikinci kir payi olaıak
en az o%20 oıanında nakit ve/veya bedelsiz pay olırak pay sahiplerine dağıtllıı.

Kir

payı. dağıımına karar verilen geneİ kurul toplanttsünda kaıara bağlanmak
şarıyla tek seferde
veya taksitler haliode 6denebilir.

kdr .payınrn ödenme zamanı yönetim
kararlaştınlır.

kürru]unun tek]ifi üzerine genel kunıl taral.ııır]ın
ki. kfu payının tek seferde ödenmesine kaıaı vJri]mesi halinde bu süre
gene1 kurul top]ann tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz, Taksitle ödeDmesine
kaİar
halinde ilk taksit ödemesi geneJ kurrıl tarihinden itibaren en geç,l5 gün soııra
Kurul kdnn dağıtlm zaman \,. ta]§it]endirilmesine ilişkin kııraılan -vermek
KLıulund Iirdlc|lm]nln 9öİü)üldüiJü.opIJntlC]a\.tLi de \ercbi.ir.
2;l/
0 7
Şı.ı kadaı

Yönetinı Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hüktimlerine göfe kir payı aı,ansı
karar verebilir, Kir pa,vı avansı ödennesinde ilgili mevzuaİ hükümletİ c

cJil]ı

,

___,'

J

yöneti!ı kuruluıun kaı dığltllı,]lntn gijriişüleceği ge]lel kuıul
toplantıs!na kiirın dıgıtnanlatını
leklif etmesi ha]inde. bıınun nedcnleıj ile dağ]hlma!,an kirıır kul]iııım sekline i]işki; bilgi] c l,ar
l-!ıı n ın_ |li)kiıı;üIıdğın n.,cJJğsi.ı]( \(r !(ri ir.
Biıleşmeyc tarıf oiirn şirketlcr 20l6 thali)et döneırrinc ilişkiı,ı 20]7 yülında herlrangi
|ıir kar
dağıtlmı !,apmamışhr.
21.6. Son 12 nyda llirleşmey€ taraf Şirke(lerin ve/veva grubun lİnansıl durumu veyı
karlıhğı üzerinde ön€mli etkisi olmuş ıeıa iztelen ıJönemicrde ctkili olıbilecek daval;r,
hukürki rakibatlİr ve tahkim işlernleri:
Da!acl

DavaIt

iş Finansal Kiralama A.Ş,

lEYIIo

Dava Konusd

GlobılEnerji

Kefal€tinden

.A.Iacak

Davasl (322.078 UsD)

Tütar! (TL)
1.113.{57

Usaş'ın i,e bağlı ortaklık]anrün önem]i nitelikteki hukuki davalan aşağtda yer a]maktadır.
Dava Konu§ü

Tuınr| (TL,]

Iş]iazasl Maddi
Tazmiıat bedeti

lsDail Tüı.gut'un geçirdiğj iş kazsl nedeniyle açılan nraddi razminat davasıdrr.
sezer Yiğit Kağlt san

Ltd.Şti

Cali

besap a]acağına

l2,l0.20l5 tarihinde icra takibine başlanmıştır.
Işkazası Maddi
[taneviTızminat bedeli

iş kazası sonucır vefat eden taşeron iŞçiniı mirasçlla.ınIn açhğl tazminat davasıdır.

RücU Data§ı
Iş

kazası.edeİiyle scK laraflndan karşı]anan ödemelerjn

Özüsük'a

nicu davasldlr

21.7. Birleşme işIeini sonrasr açılış bilnnçosu:
Dönen

Varllklar

Nakit ve Nakit Benzelleİi
Finansal yatınmlar

Ticari A]acaklaİ

31.12.20t6
235.111.226

26.660.936

l07.2s9

,ilişki]i Olmatan Tarafl araanJicarİ,Alacallo,
Diğer Alacaklar
-]tişkili Tarafl ardan Diğer AIacaklar

,iliŞkili olnayan Taraflardan D[er alıcrklar
D(!dm F l(n In.dxü 5ö.,le)me,erind(i. \JacaL1,1r
stoklar
Pe

{n Ör]enmış Ci

1].693

]9j

66.5l0

Dırr:in Varhklar
Finansal YatınlnIar
Diğer Alacaklar
iliŞkili Tarafl ardan Diğer Alacakl'
-IIiskili olma},an Tarafl ardan Diğcr AIacaklar

553.0J6,367

l07,167 753
] 75.061.6];

l]]

i

6].1"16.3]6
1.23,1,16l

20].828 7,]6
9.j2:1.739
193.503,997
I23.,77 5

128.775

Peşin odenmiş Giderler

]

TOPLAM VARLIKLAR
krsa vadeIi yükiimIülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalaf
Ticaı Borçlar
- TIişkili Teraflara Ticari Borçlar
- IliŞkili olmayan Taranara Ticaİi BoIçlar
Çalışanlara sağIanan Faydalar Kapsamında Boİçlar
Diğer Borçlar
lişkili Taraflara Diğer Borçlar
- llişkili OIma]an Taraflara Diger Borçlar
Eıtelenmiş GeIirler
Kısa Vadeli Karşllıklar

788.,l6ı.09]
t55.866.908
48,445 rı2]
55.023.,l25
57:].585
54.154.g.10

3,3l3.844
]2.965.458
32,636.1a2
328,756

7.6|1.411

Klsa Vadeli Kaİşlllklaı
Diğer K$a Vade]i YükümlİIükler
- Diğer

5,562.175
2.517_111

uzon vadeli yükümliiliik|er
Uam Vadeli BorçianmalaI
Uzun Vadeli KaışılIklar

59,]:13 2,19

iIişkin Uzun Vaaeıi xarşıı,kıar

E]telenlniş Vergi Yiikümlülüğü
Diger Uzun Vadeli Yiiküm]ülükler

Ana oiiaklIğa Ait

ynak]ar

Ödenmis Sernıaye
seİmaye Düzeltme ı'arkIart

Geri Alınırıış Paylar

(_)

Diğer Ye
Pa\.lara

I1i

n PrimIerlIskııntolır

arda Yeniden Snı]']andtnlmavacak

1

]s 952

ilişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

- Çallşanlara Sağ]anan Faydalara

- Çalışanlara Sağlanan Fa},da]ara

_]61

63 ]69
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22.1. Yönetim organı

|i 1

5.5]3,js l
1j.].]5 ]09

lşlcrnelcri

Teşebbüs

j

klırarları

Devİalın Işük]ar Enerji

ve

Yapı Holding A.Ş.

Devnlan şirketin Yönetim Kurulu strastyla aşağldaki kaİarlar!
a]mıŞtır.
07 .06.20|6 tarih ve 20l6112 sıyılı karar:
1- Şiıketimizin, lstanbul Ticaret sici] Mem_Ur]ugunırn l]0,t67
sicil numarası ile ka}ttlı Işıklar t{oı..ling
A,Ş. ve 23l820 sicil nrımarası ile kavıtlı,t]saş-.Yatı.,ml". H"ldi;g A.i;; ';l
oi'.uy,ı, ru,ı. .ri.-",
,:,r,{,:,i: Je ilgili d;ner ıraJdelcri
..', .,.i; i-Unu,nJo l8, lo
i",::l:::]j:ll.:
l:11::| oü62 (a\l]l se.ma)e PiJa.a§I
jU l.cl maooesl nukumlerl.
\(
KJnunu ıe §ermale Pirasos, KLr-üılunun l].
23-2 numaralı Birleşme ve BöIünme İebliğ ," ilg,li İiig.İ ..r rr"İ
ffito-''# İ.,r""".ra" an.OO.ro'r
taıiıJi finansal raporlar esas alınafak bütü;aklif \-e p^:,l lİ" İİl"İj")"
İJJ,nİ.İ ,İ,u ,," 1şou*',",,
bünyesjnde) birleşmesine ilişkin gerekli işIemlerin bajlaılınasına.

İ,..

2_SPK'nın II_23-2 BirleŞme ve Bölünme Tebliğiüüde istenjlen diger
bılgi le belgelefle birlikte bjrieşme)e
ı'i>lin du) _ıru meınini onaylaımak üzere SPK'l-a,.lı".uoı ea'lmİsİn..'
Ş'i|:,lT'1
birlöme işlcmine L}gLn ol]rJ( gerelli
_':
eönilen LlIn,,an, üa,li\.ı k.,lüu._I
",,:,,i,':>m<.inln
sermaüe r D. ) maodelenn,n
değiŞljriIme.i .çin geret lı çalışııaların
1apı'miına.
}_5öz konus,l] birleşme işlemi 6J6] ra)||] Sermaye Pil,asası
Kanunu'nun 2j'tinct maddesinde savıIın
.nemij nlIelilleki iŞ'cmjerden olduğUndan.:1n, r"n,,nun:4'ü".ü
ma;J;,, ,. n,:l., lı"it, i.ui;i"l,,
ıO'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan aynlma
hakkı fiyı;;,,
duyrrulmasına.
g 7 ı1'" 2[1/
rBağımsız ü}eler dahi]) o}biıliği ile karar

verilmişiir_

il;;;;;;';.

i;:i#]

karar:

l . ' ,," ''
(iıkeıımjz ıarafındaıı 0'.0o2Ulh
tdrihinde }JnlIan ö.,el dLırlm
"ç kldmd,Inda şl,ı.ıimif. i,:*,,r.r..
TicaJet SiciI Memurjuğunun l]0467 sicil
|)l"hr,HUldlng ış.,"
ııuııarası
luünala.l ile
l,e kayıtlı
k"ıılı Usaş
t].a.,.,,,.,_,,.
u^,, li'1"l.,,
f.ı,ııd.i.,,..\':,
Yatınmlar Holding
r\,Ş. ilcl._rİı,':i
6_]0İ sayıİı İu.t
İl",* ft,;1,_1;.;,r,
,
maddesi !,e birleşme ile iIgili diğer ınaddeleri, Kurumlar Vergisi"Ka"rr, 'İ"".?,
l
ıilasası""r"İS"lS
runıu,n,n
;s.:T"ı"
Birleşmc ıe Bö]ünme Tcblıe !e ı]gili dige. nre\zuat hiikli-ı"i;
ş.i*.rı"j":o.;;;;ı;;;jHj
"":*:l.*:lj::["lİr:flİ:lt!:i_g"ıi.,i.
2.1.10.2016 tarih ve 2016/17 sayth

lıi!;\S.iitll

l:n:]:"::İ
birleşnc"iıe

kü] haıinde a""İ"İ,İ,lı"ı,lı."iğİ.ıİimiz
İilig
!ily1 ,uı,ıit,",n.iiı.iıe
lıık.h lerckJi
Ierin hJ,| ]mı^ına kırar
i,,-.,ı,,,.,, i;;
i§|<,n

|,

,

ıieili ıcpılan çıiışİdalın dcierlendırcn Yonel|m K lI l Jmlll. "'ıa.u,
J(|.|len..."m:ıdJ
.. . \
]00

i-

bi:nvesinııeı

":;',.;';]i;";i.;:]

';

a)
b)

Halka aç]k olmılan IŞlkl3r IIoldiırg A.Ş.'İin birleşınc işlemine dahil ediIneSiİiı ı.knik bıll
sonln]ara ncden o]abiIeceğini. büınun da bir]eşnle 5ürecini akamele uğraüabilc.cğiıli
dcğcrlcndireıek lşlkla. lIoiding A,Ş.'nin birleŞme işlcnri dlşinda !utulnlasına.
Şirketiftliziı istanbuI İicaret Sicil \Icnrüıf lıığunırn ]]l8]0 siciI numa.ası i]e kı}üllı L]liıj
Yatırlm]arIIoldingA.Ş.ile6i02sayıllTiirkTjcare|Kanunr.r'nuİ lj6'1ncı nladdcsi ve bi.letıle jL,
ilgili diğer ]İaddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun lE. l9 ve 2O'inci maddesi hüküm]en. 6]6]
salıIı Serınal,e Piyesasr Kanuılu \,e sermaye Pivasası Kurulu'nun II-23-2 numara]ı ı}irleŞme rc
Bö]ünm. Tcbliğ ve ilgili diğcr mevzuar hükümleri çerçcresinde 3o.06.]0l6 tarihli finanSal
raporlar esas allnarak biitün aktit' ve pasifi i]e kiil halinde deYralma yolu ile (Şirketimiz
biinyesinde.) bir]eşmesi çalışmalarına devam edilmesine.

ov biıliği ilc karar Vermiştir.

01,11.2016 tarih ve 2016/18 s:ıylh karar:

Şirketimiz taralından 07.06.20]6 ve 2,1.]0,20l6 tarihlerinde vapl]en özeI durum açıklaııalarında
Şirketimizin, Usaş YatlrImlar Llolding A.Ş, ile 30.06,2016 tarihIi finansal raporlar esas ılünarak büüiin
aktif ve pasifi ile kiil halinde devralma 1,olıı ile (şirketiıniz bün}esinde) birleşmesine ilişkin gerekli
çalışmalann yapıldığı du},urulmuşfur. Söz konusu tlemlerle ilgiii }apı]an çalışma]arı de6crlcndnen
Yönetim Kuİulumuz, geIinen aŞamada:
Bir]eşme işleminin j0 06.2016 tarihli finansal raporla. esas a]ınarak vapllmasl halinde sPK.nün
Ii-2].2 sayıIı Birleşme ve Bölünme TebIiği'nin 6'ıncı ]ıaddesinde belinileür süre zaıf,ndır
tamamlanamayacağü anIaşıldığ,ndan, birleşme işIeüninin j0.09.2016 tarihli finansal raDo.Iar esa§

l)

allnarak yaplImaslna,

2) Bu

nedenle, birleşme işIenıiıde esas a]İnacak ]0,09.20]6 tarihli finansaI raporların bağınsız
de-eıjmden cğçhlre.,ne karar ! ermir(l,

01.02.20l7 tarih ve 20i7103 saylh karar:
Şirketimize bugü1 ulaşan, sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.0].2ol7 tarih !e 2983]736-105 0] 0.] 0l
E.124] sayı]ı yazısında, özetİe; Şirketimiz ile UsaŞ Yatırımlar Holding A.Ş, (Usaş).ln birleşnresi işlemine
ilişkin yapılan başvuruda birlesme işlerninde esas alınacak 0],o1.20]6-30.o9.20]6 dönemine iliŞkiİ
finansal lab]olaın sınırlı bağımsız denetimden geçirildiği, II,2].2 .ayı]! BirleŞme ve Bölünme Tebliği'nin
o'lncl maddcsine göle .ö,, konu,u finansa] ıablı]arın özel baglm,lz denelimden geçir lme.ı geıckılğı. oı

itibarla,01,01.20l6-]0.09.20l6 dönemine iıişkin finaİsal tablola,nın Birleşme TebIiği'nin 6/2 matldesi
uyannca özel bağımslz denetimden geçi.ilerek birleşme}e ilişkin lüm işlem v€ hesaplamalaıın özel
bağımsız denetimden geçirilmiş 0l 0].20]6-j0.09,20l6 dönernine iIiŞkin finansal tablolar dikkate
ailnmak suretiyle y;ni]enip birleşme işlemine ilişkjn günce]lenmiş tüm biıgi ve belqe]erin kurula
llcııJme,i ıela a1,0].:0]o_JOOa.20lö dönemine ilişlin finaıçal İdblo]Jrln dirleşmc iebligi .,iı, n
neddesi u},annca ancak ] 1.03,20l7 tarihine kadar yaP,lacak geneI kilrul toplantısında bir]eşııi işıeminc
esas allnabileceği dikiate aIınaıak. birleşmeye i]işkin tiim işlem ve hesapIamaların Birleşme Tebliği'nin
6/2 maddesi çerçevesinde özel bağınsız denetimden geçiri]miş daha güncel tarihii finansal tablolar
dikkate allnmak sureliyle }eni]enip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm biIgi ve belgelerin kurüla
i]etilmesi halinde baŞvurumuzun değerlendiİmeye ıllllabileceği belirtilmektedir.
ı 7 \,fl||r 1ijlt
Yöneti]n KurulumuZ Sermaye Pivasası Kurulü'nun söz konusu yazısında yer ılan
değerlendi.diğj toplaıttsında. ]0.09.20l61arihi itiban}la hazırlanan fiı]ansal tab1olaıin ancak'
larihine kadar }apılacak geneI kurul loplantısünda birleşme işlemine esas al]nabileceğini
özcl bağıısız deneıimden geçirilip SPK'ya ycniden başvı.ınılması için 1,eterli İ
harekede, söZ konusu birleşme işlenjnin 31.1].2d]6 iarihi itibaıı!|a hazırlanacak finan
alınarak },enilenip bir]eşme işlomine iIişkin güncellenmiŞ tijm bilgive belgelerle sPK'},a b
karar !ermiştir,
b) Devrolun

Usaş YAtlrtmlar HOIding A.Ş.

07.06.20l6

tırih

ve 20l6/08

sjyth k.ırar:

"1-Şirkelinıizin, isiaürbul ficarei SiciI lvlemılrluğuııun 1j0167 sicil
numaras1 ile ktt},.,ll lsıklar Hü)ldin{
A.Ş. \,e 18669l sici] nıııııarası ile kal,ıtlı işık]aı ljnerlji ve Yapl Holding A.Ş. iIe 6l0i
sa-ıılı liı,ı. i,.-,,.,
Kanunuİıın ]]6!ncııİaddcsi !e birleşne ile ilgili diğer ıİaddeleri. KıırumIar Vereisi Kanunüriım
l3. lt]
ve 20'iDci maddesi hükümleri.6362 sayılı Serma],e Piyasası Kanunu,eS".mare
İivasa., Ku,,ıı] nüınlI_
2]-2 nuınaralı Bir]eşme Ve Bölünme TebIiğ \,e ilgilj diğer ne!zııal hiikiimleri
çerç;\esinde ]0,06.]L)l6
tarihJi finaısal rapoıIar esas aIınarak biitün aktif\e pasifi ile kiiI haliııde devrolma
1,olıı ile (Işıklar tncrji
ve Yapü Holding A,Ş, bünlesinde) birleşmesine iIişkin gerekli işlemlerin başiaılııaİına.
2-söz konu,su birıeŞme işlemi 6j62 saytlı sei.aye Piyasası Kanıınu'nun 2J'üncü maddesinde
sitvIlan
önemli nitelikteki işlemlerden o]duğıından, a].,nl.Kanunun 2.1üncü maddesi ve Ayrllma
Hrıi, r.tı(ir,i,,
]o'uncu maddcsi hükim]eıi çeıçevesinde hesaplanan arrülma hakkı fiyatının pa1' başına
0..l1 TL olarak
duyurıılmaS]na, (Bağımsız üyeler dahiI)
oybirliği iIe karar verilmiŞtir."

2t,l0.20l6 tarih

ve 2016/l2 sayıll

karar:

"Şirketimiz tarafından 07,06.20]6 laİihinde yapıIan öze] dunım açftlamasında
istanbul
Ticaret sicil Memurluğunun l]0467 siciI numarasü ile ka}ltlü Işıklar Holding şirketimizin.
i.Ş, ve t8669l sicil
numa.ası ile ka},ıtlı Işlklar Enerji ve Yapl t{olding \.Ş ilc 6l0] sa}]ll Türk
licaiet K'anunu'nıın ]j6'ıncı
maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri. Kuıı.ımlar Vergisi ianunu'nun
18, 19 Ve 20'mci n]addcsı
hükümleri,6J62 salrlı Sermaye Piyasası Kanunu ve sermile Riyu.ası ruruir'nun
lI-23-2 nuin.rfalü
Birleşıne ve BöIünme Tebliğ ve i]giIi diğer mevzuat hükiimleii
30.06.20]6
çerçevesinde
tarihli finansal
rapor]ar esas_ alfarak biitün aktif ve pasifi.,ile
halinde devİolma }"L
,l. (I;,kl"r tıerJi \e Yiıpı
-başIaılmaİın",
.kül
Holding A.Ş. bünyesinde) birleşmesine ılişkin eerekti işlernlenn
l*^*. *.;laiel
Lonusu i)lemlerle ilgili 1apıljn ç"ı,,,,"ıu" a.ı.ı."Jil..n l i..t,,.
x,.,ıu.,a
::[llT:*,:,

geilnen atamada:

a.) tlalka açık olmayan IşıkIaI Holding A.Ş,'nin birleşme işJemine dahil edihİesinin
teknik bazı
sorunlara neden olabileceğini, bunun da birleşme slrecini akaııeİe ugmtabijeceğiıri
deeerlendireüek l>lklar HoIdints \,Ş,'nin biİleime irlemi dl>.rda .utulm,,ını
b) Şirketirnizin istanbul Ticaret Sicil Memurlugunı,n iıooe ı ,";ı
;ı-. r"y,tlı IŞıklaı Eneıji
ve Yapı Ho]ding A.Ş. ile 6l02 say.h Tiirk Ticaret Kanunu'nun ""-".r.,
l36'ıncı maddesi ve tirleşme iic
ilgili diğeİ maddele.i, Kunrnr]af Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 2o'inci maddesi
hüküm]eri,6362

sayIlü Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye Piyasast Kurulu'nun II-23,2
nıırnaralı Birleşme ve

Bölünine Tebljğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.20lo
tarihli tinansat
raporia, esas alünarak bütün aktif.ü,e pasifi lh kiıl halindi Jerr6l6a
ile
(lşıkiar
Enerji vc
161,
Yapl Holdıng A.Ş, bün)e)indeı 1ille>me(j call>T.ılır nı d.ıam ediJınesine.
Oy birliği ile_karar verm\tir. .'
01.11.20l6 tarih ve 20i6113 §a}.ıIl karar:
Şiİketimiz tarafındaİ 07,06.20I6 \re 24 l0,20]6 tarihle.inde yaptlan öZeI dıırum açıkiama]arlnda
Işıkjar
ve.Ya!ı Holding A.Ş. ile .]0.06,20l6 larihli s""r*i'r"p.ıar esas alıİalak
:]*.]iT]aI,
_Enerji
}ü] halnde dewolma.\, oLu i]e ( Işık |a, e
,.
Plİ:j"ll^,:,ıt,l ll"
's". v"pİ'ıı"ıj,dg İ.ş. biinvesinde1
"",j;
yap Id g du} urulmuşütı'.
ı""l,., iİİ..İ.İ""

ıi;;İ;';;;İ;

:]*İ::j::"I1,}:,ş:":\',,.!i]]:.,1r,l
ça]üşmaIan değerlendjren Yönetim Kurulumu7_ gelinen aşamarla:

])

Birleşme iŞIeminin ]0,06.20]6 tırihli finansai riporlar esas allnarak yıpılmasl
halinde
Ii,23.2 sayılı Birleşne ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı ınadülesiıde beliılilen
s
tarnııda
taınamlanama),acağı anlaşıldığından. birleşme işleminin 30.09.20l6
tarihli finan
pbrIar
_i:§t§
ı lını ra \ 1cpılnasına.
Bu nedenle, birleşme işleninde esas alınacak 30.09.20] 6 tarihli tinansal
,:!csEf9.,j;
dcnelimden geçiri]mesine karar vermistil.
[ / l:,,ı ,ı ?tl1/

f

2)

ıihııı/

l,,/

b

\

tarih !.
iıl.. * *. l

işJenıinc ilişkin !aIl]an b.ş!ıırüıda birIeŞlne işlcnri0..1e .sas alünacak 01.01.20]6-jO,t]9.-]0l6 ilijıcİliül,j
ilişkin finansal tab]olann §lİlr]l bağIünsüz dcnetiıİJen geçirildiği. ll ]].] §a\llı Bir]csnre ,'e Bi]|iinnlc
lebliği'njn 6'1ncı n ddesine giile sijz koırusu finansal tabIolalln ajle1 i.ıaEımsız,Jcnetııııdelı ı:tçlılıı:.
gerektiği. bu itibarla. 0].01,20l6-]0.09,:0lb dörrelntne ılışkin tinıns.ıl taiı,laın,n oırıeş,nc:ı-eiılg;iıi,ı

6/2 nıaddesi u\,arlnca öZel bağlmslz denetimden gecirile.ck birIçşme}e ilişkin tiim işleıı l;
hesaplamala.ın irzel bağlnısız dcnetimden geçiıilııiş 0].01,20l6-]0.09.20l6 t]önenıine iliskiı tilıınsıl

lİblo]ar dikkaıe alınmak sureli}l€ },enilcnip birleşme işleİrine iIişkin güııcellcnıniş tüın bilgi i.. bclgclrr n
Kuru]a i]etilmesi veya 0i.01.20]6-]0.09.20lö dJnemlne rllrkin finan!a| ııblolırın B rlcşme Tebiigitiı
6,'] ııaddesi uyarınca ancak 31.0],20]7 l,rrrhlne k.Jaı )apühcal genel kurul toplantls]nda bjrleŞıİıc
işlemine esas alInabiIeceği dikkate alüna.ak, birleşnıele ilışkln tüm lŞ]cm !e hesıplamaIarın Birlcşnle
Tebliği'nin 6/2 maddesi çerçevesinde özel bığımsız denetimden geçirilmiş daha gineel 1arihli tlnınsel
lablolar dikkate alın,,ak sureti! le yeni]enip birleşme işlemine ilişkin güıcelienmiş nim bilgi le belgelerin
Kurula iletilmesi halinde baŞvurunun değer]endirmeye allnabileceği ögİenilmiştir.
Bu itibarla, 30.09,20l6 tarihi ilibartyla hazırlanan finansal tabloların ancak ]I.03.20l7 tarihine kadaı
yaptlacak genel kuntı toplantısında birleşme işıemine esas allnabileceğini dikkate alarak
özel bağımsız
denetimden geçiriıip spk'ya yeniden başvuruIması için yetefli sı:re oImadığından harekeıle,
söz konusıı
birleşme işleminin 31.12.2016 taıihi itibafıyla hazlrlanacak ıınansa] tabĞlar esas alıırarak
1cnilenip
birleŞne işlemine ilişkin sü.ecin !ürütülmesine karaf vefilmiş!ir.
22.2. İşlcmin niteliği

Yukanda 4.2.1. maddesinde, biıleşme işlemine taİaf Şirketleİin Yönetim KuruilaJı tarafrndaıl
alınan Yönetim Kurulu Karar]aında da aynnflt oiarak belirtilmiş olduğu gibi yapılaı işlenı:
genel kurul onayına tabi olmak üzerel birleşmeye taraf
Şiıketlerin, fTk'nun 1l4 ve devaını ilejli
madde]eri: KVKnun 19 ve 20'nci nıaddeleri ile birieşme işlemine taraf jler iki
şirkcıin İc
sPKn.'na tabi Şiİketler olması ve paylaıının BiST'de halka arz edi]miş ve işlem görü},oı o]masr
nede.ıiyle SPKn.'nun 23 Ve 2:l'üncü maddeleri ile ilgili sair hükiimleri u" §PK'n,ro 28,12.2013
taıih ve 28865 sayıh Resmi Gazete'de yayımlaıarak yürür]üğe giıen ''Birleşme ve Bölünne
Tebliği" (II_23.2) ve SPK'nun 24.12,2013 taıih ve 28861 sayılı Rİsmi Gazetelde yayımlanaıak
eil9n "Önemli Nitelikteki İş]em]eİe ilişkin ortak isaslar ve Ayrllma Hakk] Tebliği''
{}1ılse
(Il23.1) ve ilgili diğer mel,zuat hükün]leri dJıı]inde. ri]m akıif ıe pasidnin bir bütiin halinde
Usaş Yatüm]al Holding A,Ş.'nin Tşıklar Eneİji ve Yapı Holding A_Ş. taıalından ''dcvir
allnması" suıetiyle, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A,Ş, bünyesinde birİeşilmesi işlemidir.
22.3. İşlemin koşuIIarı

Biıleşme işlemi Sçrmaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başı,ıırusunun Kurul'ca olrım]u
ve bu izni takiben her iki şirketin Genel Kuruilannda işlemin oıraylanması
sonucu gerçekleşecektir. Genel Kurul toplant annda Yatlrtmcllal ayr]lma haklarınl
kullaıabileceklerdir.
karşılanması

Birleşme işlemine taıaf şiıket]erin Yöneıim Kuru]]a-n taralındaı alınan 07.06,20l6 tarihli
Yönetim Kurulu Kalaİ]an'nda da al,rınnlı olarak belinilmiş olduğu ii,ere; '.ayrılma hakkı.'nın
kuJlanımı ile ilgili olarak;
Birleşmel,e kaılan her iki şirkette, SPKı'nun 24.üncü mac]desi ve SPK.nın Avf]]
Tebliğinin 10'uncu ııaddesi hükümleri çerçeı,esinde pay başına ayııima
hesaplayarak 07.06,2016 tarihli Yönetim KurulIaında kııraıa bağlanmıştrı, Bıın
pay sahipleri içiıi pay başına aynlma fi!,atr 0.24] TL. US,,\Ş pay sahipleri için ise
fiyat 0,,1l fL olarak tespit edilııişıir.
a7 .7|1l

.

,\1.nca. biıleşme işleminin gönişüleceği her iki şirketin genel kurul toplantülannda

kul]aıımı sonucu katla lacak topiam ma]ij/et ]EYHo ve IJSAŞ için ıialıa

son

aşması \haliııde.
azgeçilmesi söz konusuduİ, -Anılan biıleşme işlcminden
\ Jzgcçll<blrcidqİ
az Eeç ilcbilecğği husu§ , jdz Looiısu birleşme işlenljnin ond},alsu]tülaab_ğ}qereİ.küruL
10]

gi]ndcm niıddesindcn hemcn sonıa gcln,ek üzerc ayrü bir gündeün nlıddesi olaıak
üjencl kü|rul
topliıntısü giindemine alınacak vc pa1 salriplcainin onaylna sunulacatrilır.
yukarıda ycralan hususIarın haricinde birleşme işien.inc
aiı b.ışkaca bir koşul lıuIuıııamı[ııtlıı,
22.{. Öngörülen aşamalar

Biıleşme işlemine ilişkin U:.man Kıırrıluş ]iaporu imzalandlğl tarih olan 21.03.20l7 ta.ihii.lc,
ı,e Biıieşme Rapoıu 22.0],207

t}irleşme,ve 'l'aıaf Şirketielce hazırlaıan Birleşme Sözleşmcsi
üafihinde l:AP'ta duyurulmuşfur. Bundan soıra:

SPK

taraflndan onaylanan birlcşmel,e i]iŞkin ''Du}.uru N{etıli'. SPK tarain.lül
ona},landrğü gün k-\p'ta ve birleşmeye taraf şirkeılerin kurumsal intemet siteleıinc]c
yayümlanmak suretiyle kamuya dulurulacaktıı.
SPK'nun 28.12,20l] taıih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayım]anaıak y-ıirürliiğe giren
"Birleşme ve Bölünme Tebliği'' (II-23,2)'nin ''Kamrrnun aydınlatrlması'' başlığınİtaşıyan
8. maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Tüık Ticaıet Kanunu'nun ''İliceleme Hakkı'' başlıklı
1,19. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylaıacağı genel
kıırul topİanı

taİihinden en az 30 gün önce,

SPK tarafindan onaylanan Drıyun Metİi,
Birleşme Sözleşmesi,
Biıleşme Raporu,
Uzman Kurulrış Rapoıu,
Son üç y1llık finansal .aporlar,
Son üç ylilık faa]iyet rapo.iaİl,
Son üç ytllık bağ]msız denetim raporları.
Ara Dönem Fioaısal Raporları,
lşıkiar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin,
Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Piaza No,1 Kat.tl Da.27 3,1398 Mas]ak Sanver_
lSTANBUL adresindeki meıkezinde; ayrıca, ıvrvıv.jsiklarenerji),apiholding conı.ir cdreslı
intemet Sitesinde ve IIAP'ta,

-

Usaş Yatınmlai Hold]ng A.Ş.'nin
P::!9ry..c"d: M:y9an Sok, Beybi Giz Plaza No,1 Kat.8 Da.27 ],1398 Maslak San},cr ISTANBUL adıesindeki merkezinde; aynca. wltw.usas com.tİ aclresli İntemet Sitesiırde
ve KAP'da kamu,va açıklaıarak pay sahipleri ve diger ilgililerin inceleııesire
sunulacakllr,

Birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işlemine ilişkin olarak aldık]an ,c
kamuya açıkladlklan 07.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kanrlaıı ile belirlendiği
"r1,7,;j;''1o"
ıe
yukanda 22,3 maddesinde de detaylı ojaIak açlklandığı üZere: biıleşnıe
bi
işlen,ıin1
lnln
;
göniŞüleceği, genel
bir|esme is]eminin gerccklğstinlmeyeceği
,kurul _toplantılannda.
koşuLlaıa (2,1 Aralık
201] tarih]i Resmi cu."t"'d"-1uy,n üuni l ii li
"önemli }iiıelilcteki işlemlere ilişkin ()rtak Esdslar
İ;;İ;; İ"İk;:;"
"; clahilinıle. hir|
)3,1) ııin "Ayılma Hakkının Kııllanıını' başlıklı 9.ııaılJesİ
şirketlerin , "ayrılına hakkından" yararlanmuk iste},en ''paylclıün'' (()y
hütarln] '\,ükarü/ünlş sermu.]f"\:a ()rdı7ı 1,c/ı'eıd utnlmtt hıİkL kııllcıııııl,ırı
Şirkctin katlannuk :oıuıtltı kıltılıileeeği ' üaPlum l ıliJ,eü . ila ilgili oltuıık
l/ıştil7 nııks]ınuıı tutarlar vc,/veya oranla_r ile i]_eili olarak aİınacak birles
Kıııı]u Kaıırlan. birl.şme i;l<rninin .ıorlanr.. i, Cenej
1irlcıle.in Yöneıin
\
,ıoplantılannfi
giindemlerinin_ ilanındaı biı giin önce, rİl.ıa lİleş-ei,.
leşry<ı_e .rjt[cı .,rin lurums1l inıcmeı ..,clçrinJe ı., ıı l. _i
f dıiıiiü!* ii]k]anacakır.
]0J
-

.-3-,,"l,
.-1"
'-.''-/./--/' - z

Birleşıle Işlcmi. birleşm. saiz]eşn.esi \. bir]cşn]c,\e l,,.,f
)irLeIl!1in gğnel kuru]Ia|ı
taıaliİdan 'birlcŞme' ııin onayiınnıası. he]ir]cneecL ı,pJunı m.ılı1<l i. ii.t
,,n,.ü"r
dahilinde birleşmc işlemiırden vazgeçebileceğine ı,c brı hıısusrrr.ı bi.
so,,.aki gii,,,.l"r,
ııaddcsi
.iIe,devralan sıfai1!la lşıkiar tnrrji ıe \.cpı Holding A,Ş çıkııılııııs
sermalesinin birleşme işleıni nedeni1,1e ııJıs sli olırak un]r;Lmu§ nJ ilİşt*l"j"..İrj,il
olmak üzere }ürtirliikıeki mevzuat dıhi]iode genel kurul topla;tıs1 '
;ü;denıindc
buluıacak sair hususlar birleşmcye taıat ıirketlerjn gcnel kuıuJlınıJa p"1 ',"hlpl",irin

onayina sunulacak ve birleşme işlemi ile iIgili detaylı biJgilendinı" yup,lo""ııkt,.,
ÇPKn_'nun -',\)rrln]d llaklı" başJl;ınl txiı!_ll )J'ünc:j
m_JJcsi ıe SPK.ıun .l..ıllclr.Ii
1\ltcllKlcKl lşlelnLere l]]Şkılı Onık Esaslar ve iyıılına Hakklnın Küıi]anİİl''
başLlgün1
taşuyan 9'uncu madesi hükümleri dahi]jnde^ o1- kulIaıacak r.e muhalefet
şerhini toplanı
futanağına işletecek pay sahipleri ıeya temsilcileri, paylannı .ataruk
o.tuklıktan au.,1r,.
l-ak kı na s"Jıip olacak lard r
t

rrnaya sunulacagı.gene]
Pli]tT:
l!':-'"'," o]umsuz ()1 kullanan_
klırul topjanlıs]nda

kuİul toplantlsmı takibcn, söz konusu genei
\.e ııuhalefet şerhini genel kurul toplal]!ı
tutanağna işleten pay sahibinin. ayrılma hakiı
,il.".İ- a?lİlİrrj"]'İll"ş.",r"
taraf Şiıketier talaflndan münllaslran bu stireci yönetmek üzere ..av.rim, l1atı, .
kulJanımı için yetkilendirilen aracı kıııuma, karnuva açıklanan ulİ,lın"'lott,nu
kullanım siiresjne ilişkin jlan edilen çerçevede genel' htiklİmüeı aogriıİİr.rnau
t".linı
edilerek ayııima hakl<ının kullanılması dıırumİndı; SPKı..nun ilİ,rl-u'
rl"tl,r..
başl,gıru ıışılan 2J'üncü mJdde.i .c 5PK'nun Önemli \iı(likıeki
işı"n.i.* ıı;nıl"
ortak Esaslar ve Aynlma Hakh Tebiiği..iI1-2J.1; .nin .ayrıima ıiutl.,-rrııun,.
,
Iiyatı" başlığln] taşlyan 10, Maddesi. hükümleri dıhlincle;
işıklar ın"4i u" v"p,
Holding A.Ş.'nin 1 Türk Lirası itabari delerli beher palı için .."l
ıl-Jc-tİ-ı trllun,fiyatl", birleşme işleminin ilk dela kamuya açıklandigi oi -oe.zorc taıiııi.,ae.
onc.tı,
açlklama tarihi hariç olmak üzeIe, otuz gün içinde_ BJrsa.da oluşani"l,r-l-,İlİ-onul-ru
fiyatlann alitmetik ortalaması'. alınarak,İresaplanan 0.]-}3 rU
U*ş Vuİ"n İ* Holaing
'nin
Liras
itibari değerli behel payı için.'aynlma ı"it, t.iiur,. ti1,",,...
ljİ
1 .lüık
e:nin]n.,iük ıJefa kamula açıklandİgı 07.-06_20İ6 tarihinde;
or".İİ.'"ç,l,,lo.r"
.i'
İl]İşine
tanhr haJlç olmak üzere. ofuz gün içinde, Bolsa'da oluşan .ağrılıklı
oılalam; üyatlarrn
ıriımetrk,oraIamaçı" alılafal hğ(apl3nın 0.
fL..iir. +1rl.. l,rl.r, l rİİ-J,r, İı,ı).-_,
olIlelme It](mlnın Unavd §unLılacdgI gcncl \urul lJrjhinden.ıiba]en en
ö üalııı il güni.
içinde başlaıacak olup aynlma hakk kul]arıım süIesi en cz lO. ceç
iş gii",l
olacaktrr, Genel kuıul toplantılannda ortaklardan gelecek rlnl.u ""-İ.JrL')Ö
l.rol,r., tıl.Uİİin g",.r"l
kuıul toplantllanndaı önce bir]eşmeye taraf şir:ketlerin
İ.'r"i-- tr-İl".,'İ*rt,"l",
belir]enen azami ayıılma hakkı kullanlm tutaı ıe/reıa oranını
aş-arıas, uela aşra biie
bu nedeııJe birleşme işieminden vazgeçilmemesı
genel
ku."l İ"rl*İ""O"
tOniİnde
alınmasü dl]rumunda, ''ayı ma halkı süıesi.'içeİisinde
,İ." lrJİın,'İll""-"t i.;

trl*,-

ll

l.--

takıİ;;;ad

". saışı
süipleıine pay beael]eri en geç;
Aynlnıa hakklfu kullanacai pa!,ulripl..i
payları, ortaklık adına alım işlenılerini gerçekleşti."n u,o",
"y.İl."
İrr*İİ.'to*
ılnlma hakkının krıllaıım.ürecine ııişLin iJan .di'en ,.rc.rJ ,"
'

1r::',|:-il,b"ş*:T
ve nakden ödenecektir.

pay

serç(klcşıirir.

-

7

.
doğr ılru.unda t<.|im eJerck .1.'ş|
t]
Ceıel Kuru]lxı taraindan iş]emin (ıbul eoıJncsi ha.ııde birle,nıc i,]eminih
'Jg-Ji gcrekli bışıurular rıp"acık ıc bjrJcşme illemi ıc.ciJ ,.'lı," Jİj,lı,,""İ
daiıe]eri dahiI, olmak üzere gerckli kurum ve kuruluşlara birleşmeıe
,llİtl" trÜ;
ulısl \c Dğıgl
-ü! lüış\!ü
sunulacakhr. il
sunulacakhr
Dcvrolun 1n .,{"1rrll | \aş YJı]nml_r HolJing \
Ş. birle)mc jl].'mi r< bir<>m< ısl.,ıni ilc
.Jil]t üıger I(ortr!lJfln
gs|9İı eJildigi biı ..<ı-e ;cn<l k!İut loplTg,ri-}rylınnınrru..,l

,

---V ,/::-.
^

/',,1 ,1
z' '
-' ll/'

\ -,,i<l

/,

!,di]diğjİin KAP'üa açıklaıİnas nr lJk b(n L SAŞ rllğm \ürirsünü].t
],Jp:ilı]acak \e I]l \s
Kotas),on Yöneınlenliği.nin 2+ iin!ü naJdcsiniD
1fl benli gercgr;
olarak işleıı görmekten men cd]l(rck I]I\| kotrın.]ııı İe -BlaŞ ;;;j"r;",;;:kİİ
Pura,i"nn,l"n
çıkarı]acaktrr, Al.nı anda. Uzman KurııJuş Raporır.na gore belirieıdİgi [izerc. l .,üi
Yahnnılar Holding A,Ş. pay sahiplefinc salıip oldukları İ", lrl itİlol değeıli I]sış
Yatınnr]ar Holdjng A,Ş. pa}] için.B,grubu 1.6.rıOa1l ıdet*
\lk|ar Enerji Ve Yıpı
Holding A.Ş, payı ıerilecek o]up §öz konusu pe_\ delişirni işttmi
İşıklaı Eı.ıe|i ve Vıpı
Holding A.Ş, tlh.j.li .er.na\c Jnınmı ş.klin,]e.ıanı'ıİalıır,

(')MKK düzeılemc]eti

kap§amlnda değiŞim işleminde virgülden sonra 10 (on) hane
kullan1].tcak..,

22.5. Gerekçe

Teknolojinin gelişmesi pazarlan ıerel pazardan ulusLarercsü baza
!cşümış dolayısly]a İekabet de
u]ürslaraıast biı ııitelik kazanmıştıı, Bu,koşuilır alrııda rekabet
g,i.İ"ti
ve gelişt;rmck
isteyen işletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden g.çi.,,"Ğ.---;;;;;;
hale getirmişlir.
Amansız rekabet işletmeleri süıek]i ve istikalı büyıimel:e,' ürün
hiz-;; k;itesini afitlrmaya.
müşteIi.ve paydaş mem,luniyetine ve buııları.başanrken a"
"e
*uliy.l"rİ -uiİ.uyı. verimliliği ı,e
etkinliği arttrn-rıayı gerekli kılmaktadır. Degişinilere h,.ü,
verebilmek için
işletmenin him foıksiyon, süıeç ve ka} ncklaiı n ı entegre biçi-d.
"".io;;;;;"pki kontroı
gerekmektedi.. Bü ve brına benzer ne(lenler
jüil ui, ç"l ş,.t"ı hızl] \cedilmesi
şirket;iz
siifeklj
j)birligi dİa) ış na ilmiş bu crıl ışlarda
şiıLelleri ö,, elIik le birleşmei io"l.'.a,rüİ,ş,;r.
"
Her şeyden önce birleŞme şirketlerimiz açlsından jstikalı bir
bü}iime}e oldrak sağlayan bir aıaç
oiarak değeılendirilmektedir, istikrarlı bü}imenin i."
ucuz kaynak ile
hl,elcıJe b_rl§me ,onucu onala çıkacık ıJm po./itil fullCjrl(r
)eni ,ırl_.ı.n
:ir^1,1:"ll':::ğ'ilıl
udIıit ucuz ve xoıa} ıon bujııasını qa§la)aral öz"erm.rıe ıerimliligini
.lmıracak ıe i<tikrırlı
bü)ilmesinin önünü açacaltır.

İ"-."t

;i;;i;;"r;

-""i J;;;ü,';

Biıleşme
aİasünda gösterilcn teme] unsurlardaı biride yaratılacak
_nedenleri
sınerjidir. sinerjiyi
işlem ve finan-sal sinerji olarak değerlendiımek mün,kündüL
orıiiti" ii.r.,"i s,"erji'nin l'arktı
sektörlerde

_faaliyet gösteıen şirketlerin biıleşmel..ind.

beklenmektedir_

;;;; İull)

onuyo ç,t-".,

Faıkll sektöİde laaliyet gösteren şiİketlere.},atlnm yapan birleşmeleri
ağırlıklı rek faa]i},ete bağlt
olma durumunda özellikle dönemsel da]galanm;a;dan t"y,rr"tlan*"l.U"j
elimine ederek
şiıketi daha istikıa_l]ı bir yaptya kavuşluracaktu. F.ıaliyet ç.şl,tgi.a" i ii, g"i,şmenjn

finansal
tablo]an özeliikle dğ kaılılük üzerine et'ki
!,apacagı betlenmel<İeaiİ.
l:lkL- 91fo'lı dahil şirkerlen tek çatl altünda birieşmel,e yöne]ten bir diğer öncmli etkende
Yöneılel Sineriinin sı;lanabiIme:idir. bir eşmele Lonu
>İrkeİ]erin onıklıt ,:"e ıönc im 1apıIııı
)ir\cıin de sahipıil \e )öneü,rı§e]
h"k ;iİ.,l;İ;,İl.,,-Hollln3 İ,Ş. l,

§iffi:i,1;l,]*

"ç,d""

Bir|..şme sonucunda sahiplık ı.< lönelsel an]aında
brn-zer 1aplJa olan 1irkeıler ıeü, bjr
Şiık(l
iÇntle lopliı.ıl3k grup içiıdeki 1apı .adcIeşecek g*p or*."'ir;.,;;,
;'r 6,,.]."ı .,"ır.,l_...ı.,,
hale ge]ecektir_ Bu.durumun hem
}dnetsel l,.. a-"n.tr"l-t
a" İ""^1İ'lıİr.",l""
lrnlalnlnoa e.^l]ll|lt aİttrracağl düŞirnülmektedil. Yönelim"denetim konfo] l,e ka
lonl.ilonlırnın Jaha eıkin. e5nek \e d]Lil .lnıı.ının.agl.ınma.ı
lOıı",l.,İ,',"l s igilı;l1as.ıi",,
JJ ,alacal

olmd(ı rüo ıüzel \işil'\ o,r,.,hın k".n]kjar,"
,.""J İo"",İ.
\Jplıln İ.ili\(l].,rJeki JLş'ilün
1"nı.ııa

|I]<lJl]drln,n a/allJcaliü,r, OJı_lıc..ı[
ieni
.ınıracıgı ıahmin edilmelıeolr,

07I!|Fl'l11l
CluP,§lrleticri JrFsrnda bir]eşrne)e \cjnelüen başka bir unsur t]a
r,,.,İ.,uıı"rrr,rr.
KJ,ı{]J]f. uu]ıın .)rletler,n ,ııJ\ ı..ı.ı , l.,r.lk hıiin-.n Jün!_Jd
]r-ıbrı,..lcjİ
',İ.,_,.."
Yoı .,ın\ ı tleriıüL
l.^1ü.
.
,"- , ,..,-eruL
.^_,_,..,.., . , Ti§

",-i"'

,

!,ti.q,"ı$;,i
m\iig _de'. ."

.',!

iL l| _ ,||J\.], .].J' |\

|

L! . n

o|,\

"ı., ,,i..,ı..,,,,.,i;.,.,".::,;;l,,;::,';];i i..

"i;,'|'.-i"],1,1;

:l

.^.., .'ı'.k..lr.

j

(iEYlIo) i]c LljıŞ Yetınıİlar lIo](ling
.\ Ş,nin {t S.\s)
ll:l];'İiİ}:'J.::i.i';i';t l:, birleŞıneıin
lIYH()
iriinycsi
iç-inı"
,"p,lnı".,,ıi,,
İ",.t*ı",,-j"
J.İ,""r,.;]. '"o"
"r"i,İ"
- Biı 1eşmc. işleminin ItJYtıo bınyesıııdc
_vapıJmasının co öİemli ncdeni IF]YF{().ııuıl
sahip oldıığu, ve Genel Kııru jtlc r on"rin,'
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22.6. Uzman Kuruiuş Görüşü
Birleşmt, işlcminde. Sermale

Pilısası

0 7 ]!,,i:i 2ı1/

-'' ''"
kuruluşlar J|\ıe5:n(
],Jrulu5J-r
yemınıı Ma]i
Utire,i
]istesinde yer
.,ure]ı Ycninii
Vıli Miısavir,ik
Mıış"ı.irliİ ;;-u;.;,:.j}:"*:_:"I']endirilmiş
'Çü\iitılOlrIlmlt
t]eneüim
HlZmerjCri
"" _.gııİsız
A..Ş. (Biler li]
unvanlt Uzman Klır,,l,,. 1"."r,__l^_
rı.il;;;;.";ilil'
Ktıruluş Raporu
:]::,^]:i:i*""
i,iş1.5.1
esıs ılınccıkıır.
Siız (1nn* Rcporda bırleşme işJeminde.
!!üı!lıx! vğ uegıŞtlmıe
d*i§İimıe oranJarını
oran]arını hesapl
!]eğerJemğ
Jege.]eme metodı]
mctodu kıll]ınl]-,"ı,,
ı,rıı"n,ı'.,rıİİ. s,,";'' sıIastı'la Net
Aktif
Yöntemi, Emsai Yönt
l önıcmıdir Rıı !.ihj.-ı^-_ ,,A-_ ",,_,"_'"!]:i":T".l,"
_ ,r ;;: ı;
ı
;"'l
:'
i::;iff:T;
nesaPlamalarnetices;Ddeld
i:;i:J.L::'l}
hirlcrmcJonucunnac.ı.,*.".r.'j_l"'i'l
I;:,n
İ:,""lT]::: ;.: : :,;;"
k

;;ffLX!iğ.lİiİ"i,;

lliiiji

u

Hesa

_ ştııme oranl aşağüdaki tabIoda yer alııekraclır:

Sonu

ıe l ,\k.i.f

BitIe§me Oranı

l]i

eŞıne sonucu
Bideşnle sonucu

tiını. orıln

enİıye

4 Scryq9

',/-'"21)2 - ını

l}e

IlnsıI Dc

I}iJr\:r

l,ıgı|

{Jzman KünrIuş Rapon]nun sonuç krsnrında: Lriıleşnıe ve değiştimle
olanlaıı incelendiğindc. \]aı

Aktif Değeri Yöntemi ve Emsa] Yöntenli_sonuçla,ının gorcic.
1iitr.k ıdrgr. ıııın, kaışllık. lırı
1öntem]eJin çeşitIi sev]_Yeleİde sübjeklif krirerlcr iç"idigi, lri,Ic;."l,e
ı"rr.ı1 Şirkeıicrin hcı
ikisinin de pa1,1annın borsada işlem görmc§}
]c pil"ası.la rul ıç j.g..İ;nln oluşırgu. l,,
.nedeni}
J.ger]crin .d/ konu.u p,; l..ırın :ırl \c ]J]chIne
göre oİulıııgıı ,"',,oi.İ:lİ bir ,.n.İç , ıı,
kol,duğu ilade edilnekte ve lşıklaı Enerji ıe Y.pı HolJing l-ş,'oin us-lş
Yıırımlar iltılı]iııü.ı
A.Ş_},i devir almak yolulla birlcşnıesi işlemJnde Borsa Dcğeri Yoıtcmi
ile hesıplanan birlcşnıe
ve değiştinne orarrlannln kullirn!lmas. daia adil ı,e makul oiacağl sonucuna
,a.rımakt"dıı.
Buna göİe, Bitleşme oraıı: % 52.63; I]eğ(in oranl: 1.6.17J olacaktlı.
Bu olanlaıın csas
alınacağı Birleşme sonrasnda Devralan,Şiİketin iırtııllacak semaye tlıtarı
15174.,169 TL olup,
Devıalan Şirkeıin çıkaıılmış sermayesi 5,13.595.733 TL'ye ulaşacaktır.

-"i:rll1: De\r]lan Şirkeüin 1eni onaklık yapı§ı. Birleşme)c Iarıı Ş:ri,eılerin
P,j'_ır]"
olrle5menln gorusijlecegı (,enel Kurul "[opiantıIannda alnlma
hal<kının k ıJIınl]m.,oıı.ı
durırmunda aşağtdakı gjbi olacaktır._ A) nlma hakkının kullanıiması
a.,.umuıJa. uytı-a ııark,o,

[ul]ailmln|n lırtanna bağlı olaİak, birleşme sofuasmda Devlalaı
Şirketin onaklık yapısı larklı

olabilecektir,

Birleşme Sonrası Serma
Işlklar HoJding A.Ş.
Halka Açık Paylar
Rrza Kutlu lşlk
Uğuı Işık
slm Gökçen odyak
Sebalrattin Levedt Demire.
'furgut
Işlk ve Mahdumlan
G.Menkul ve Turizm Yat.A.Ş.
Volkan Girişken
Alİıet Çevirgen
Alımet Lütfi Gökfuğ
TopIam

Pav Tutırt
82.366.32,7,99

458.502.9l9,70

l64,,736,86
3,99
3,99
3.99
2.561,,724,90
3,99
3,99
3,99
5.13.595.733.]6

Pav Oranı
15,15%
84,35%
0,03%
0,009/o

0,a0%
0,00%

0,17%
0,00%
0,00%

0,00%
00o/.

22.7._Devir sırasında yapıiacak muhasebe kayıtları bakknda
bilgi (devir denkleştirme,
şerefiye, geri altnao Pay|ar vb)
SPK'nun l1,1,1,1 Sayılı Tebliği kapsamında KGK ta.afrndaı yayııılanan
TMS ı,e l}llS'na uyg!ın
olalak hazflanaı; finansal tabloların esaslan SPK'nln 07.06.201] taİih
ve 20/670 savı]ı Kararl
ile belirlenip 1,ine SPK'nın 07/06/2013 ı,e 2013/l9 sayılı haftalık
bülteni iie ilan edileo
fiıransal ıablolanna gcire;

,.ü.{iah;j:i,

İ§.sryl'.j'
.dıitı§alj,'.,

artıflm lutar]na \e kul]anllması dunınıunda.'alrıima hakkl. 1,.ııllanııı nıikıaı,ııra
da bağlı ol.ırıl
(ayrılma hakkının kullanılması d.ınııda, aırılıııa hak[ını kullaniın pay
sclıipIeriırin pıylııı
birlcşnrele taJai şilketlcr taıafından saİn ve de,ir alınacakır), Işıklar Enerji ve Yupı
Ilolt]jn{
A,Ş- BiıIeşme sonıiısında kaııuva aç]klanacak ilk konsolide llnansal tablolaİlnıa. lç,L"r,ın,
ş
sennaye! ana onaklık paylan ile kontrol gücti olmal,an paylaı lresapiaıııırJa değişim
o]acaktlr.
Bunun haricinde, burada bahsedildiği tlzere, [Jsaş Yaltrrmlar lIolding A,Ş, tiim finirnsa]
bilgilerinin tam o]arak Işıklar Enerji ı,e Yapı Holding A.Ş. konsolide tjnansal tablol:!rıtlda
},.r
alınası ncdeniyle Işıklaı Enerji ve Yap1 Holding A.Ş.'nin birleşme nedeni1,1e profonna
finansa]
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması söz konıısu değildir,

TTK/VUK kıpsamında tutulan

solo 1,asal

kayıtları göre;

Işıktar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. doğrudan bağh ortüilğı Usaş Yatırımlaı
liolding A,Ş..iıı
tüm aktif ve pasifle.ini bir bütiin haline devlalmak suretiyle, kendi bün!,esinde
birleştinnektedir.

Bu kapsamd4 birieşme işleminin lescil edildiği taıih itibariyle, UsaŞ Yat]üm]ar
Ho]dinj.a A.Ş,
tüm aktif ve pasifbir bütün halinde, lşıklar Eıerji ve Yapü Holding A_Ş,
aktifl,e pasifine İyn.n
ilave edilecektir, Söz konusu işlemi takiber\ Usaş Yair]mlar Holding A.Ş..niıı
bir]eşme işlen,ıi
sonucunda infisah edecek o]ması ncdeniyle; Işıklar Enerji ve Yapı Holıiing
A.Ş..nin Usaş
Yatınmlal Holding A.Ş.'deki iştiıak tutan ile Usaş Yatınmiar i.Io]ding A.Ş..ye
borçlaıı Usaş
Yatfımlar Holding ,{.Ş.'den alacakJan si]ineceklir, Son olaıak cla. birleşme işlemi
nedeniyle
lşıkla Enerji ve Yapı Holding A.Ş,, Usaş Yatünmlar Holding A,Ş..nin Işıklar Enerji l,e Yapı

Holding A.Ş, dışrndaki ortaklaıına tüsis edilmek suretiyle seİmaye artınmı
vapı]acak vc
yukanda bahsedilen işlemler nedeniyle aktif ve pasif arasında oluşacak
kaynaklanan şeıefiye ve/ve_va biıleşme fonu o1arak bilançoya kaydedilecektir.

iırkta biıleşmcden

Bu hesaplama, 'ayrılma hakJ<ı' kullanlm tutalına göre değişiklik göstereceğindcn
bu asanada hjr
hesaplama 1'apılması mün*ün o lm drı,.ı k id ı..
ı

sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hak]art
sermaye piyasasl - Mevzuatr uyaırnca birleşmeye taıaf oılak]lklarca hazldanan
,e spkr
taIafindan onaylanan du}ı]ru meL:li ve eki birleşme sözleşmesi;
Kamuw Avdrnlatma
Pl._ııiınııu'nda \e ilgili onaklıkl.ınn ]nterneı sı.eIerinde: birlcşme,d/|ctmesInİ
onjl.n".r*,
genel kurul toplantı taıihinden en az 30 gün önceden başlamak
üzere birleşme işlemi
tamam]anıncaya kadaİ iian edi]ecektir. Birleşmeye tarafortakl*
merkezle.inin a\.nt ticaret sicjl
bölgesinde bıılunması durumunda siıkü]eı ilanı
,vükiim]ülügü, tek bir oıtakllk t
yerine getirilebiliı. Ortakltklar. mahalli gazetede ilan
1ıikümlülüklerini ülke çapı
liuB,,foı.'
gazete]erde ilan etmekle de yerine getiıebilirler.
jj ,,.r],;İ\"i,
- 2ı1/
22.8. Pay
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"qLüalj:
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sözleşmesinin (lnav]aoacağl genel kurul toplanlısından en az j0 gün öırce pa_v. sahiplcrınin
bilgilendirllmesi amacıyia rŞlcme taraf ortakltklann mefkez ve şubelerinıle incelemcyc ıçık
bulunduru]ıır. A}Trca, oftakler masrafi ortakllğa ait olnak üZcre söz konusu belgelerin |ıiıı,r
surctini isteyebilirler.

artlrım ve esas §özl€şme madde rndiline ilişkin 1,önetim organı
hak]ünda bilgi:
22.9. Sermaye

kırırtarı

Delralan konumundalii Işüklar Enedi ve Yapı liolding A.Ş. Yönetim Kurrülu 2].03,2017 ta.ih]i
toplantısında: lJzman Kuruluş Raporun da !,er alaın tespitler çerçevesinde birleşme sonrıcu
sermayesinin 257.,.174.,169 TL aıtınlarak 5,13.595,733,36 TL 'na yükseltilmesine ve 500.o00.000
TL olan kayıtlı serınaye tavanlntn 750.000.000 TL'na çıkaılmasına yönelik olarak esas
sözleşmenin "Semaye Başlıklı 6, Maddesinin" tadil tasarısının SPK ve T.C. Cümlük ve Ticaret
Bakanllğı tarafündan onaylafunast kaydlyla ve onaylanao şek]iyle, Şirket Genel Kurul
toplanhsında pay süiplerimizin onayına sunulmasıüa kaıaı vermiştiı,
22.10.

Ayrılma hakkr fiyatı

ve

kullanlml hak]Ondı bilgi.

Söz konusu bi.]eşme iş]emi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kaıunu'nun 23'üncü nraıldcsiniie
say,ılan önemli nitelikteki iş]emlerden olduğı.ından, biıleşmeye taraf şirketlcrin birlcŞııe
işleminin onaylımması amacryla yapacağü Genel Kuful Toplantılaına katılıp olrımsuz o1,
kullanan ve muhalefet şeıhini toplantı tutanağlna işleten pay sahipleri birleşııre işleminin
onaylaımasl halinde ayfu Kanunun 2,1'üncü maddesi uyannca sahip olduk]arı payları ilgiii
Şirkete sataİak Ayİılma Hak]aınr kullaıabilecek]erdir,
Ayrılma hakkı iyab SPKn'nrün 24'ncü maddesi ile Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10'ııncu maddesi
hükümleIi çeİçevesinde biİleşmeye taraf heı iki şirket içinde birieşme işleminin ilk defa kamuya
açtklandlğü 07.06,2016 tarihinden önceki (açık]anan tarih hariç olmak üzere) ofuZ gün içiİde
borsada oluşan düzeltil:niş ağlılıklt orta]ama fiyat]aıın aıitmatik ortalaması kullaıarak
hesaplanmış olup devıalan konumundaki Işıklaı Enerji ve Yapı Holding'iıı pay sahipleıi için pay
başına 0,2,13 TL, Usaş YahnmlaI Ho]ding'in pay sahipleri için ise pay başına 0.41 TL olarak

hesaplanmlŞhr.

Ancak, BiIleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplanİsında Ayıılma lla!İı Tebliği'nin
1 1 'inci maddesiıin ,l'üncü flkıası rıyarünca
Şiıketlerin ayrılma hakkı kui]anımı sonucu ka ann,,ak
zorunda olduğu maliyetlerin, genel kuru] tophntl.ından önce ].dnetim kuIulunca belirlcnen
toplam ma]ivct futartnü aşnasl haljnde, Şirketlerin birJeşme işleminden vazgeçilebileçığ*ııeglair
bir madde genel kurul toplanl1 gündeminde yer a]acaktıı,

h._]l ?j]1/

iJ 7
sorun uluk, vergi beyannarnesi
:i,4:;}.İ İ
Işıklaı Enerji ve Yapı Holding A.Ş. \e l]saş Yaırımlaı lloldiıg A.Ş..jn t E Ü5\Ed.ş|i;;
birleşme tarihine kadaı tıüakkuk edecek vergi boıçlaınr ödeyeceğini ıe diğer y
.rç] l altır*e.'İ,,r

22.11. Vergi borçlarından

yefine getireceğini bir taahütname ile l,ergi dairesine yasal süresi jçerisinde bi]dilec

tsirlcşnre işlcn,ıi devrolunan şirkeli]ı bü!ı:in aktif vc pasifi i]e kül halinde d.vralınması
\oIu il.
gerçckleştiri]cccğinden bir]eşnrc.ve taıaf şirketlcıin alacak]aıı açısrndaır l.ıerhangi
bir lialıp
sözkonırsu oln,,ar'acaktll, DevIo]unan Usaş Yaırlnılar I lolding'in iiçüncti
şahıslara o1aır borçiırı
,adelcrinde, deı,ralan lsiklal Encrji ıe Yapı Holding A,Ş- la.afindan tam ve
eksjksiz olarak
ödcnecektif.

Vadesi gelmemiş, ihtilaflı ve talep edilııemiş borçlara ilişkin olarak ise Usaş Yannııla.
llolding'in vadesi ge]diği ha]de alacalJıların müracaat etmeüesi ncdeni),le ijdcü.]memjş olılr
borçları ile vadesi gelmemiş ı,eı'veya ihıilaflı btılunan borçlaıına ilişkin olıral j-Tk'nııı j.}l
ııci
maddC.i çcrçe\ esirde hırekcı edi]ecekiir
.

Alacaklllara iliŞkin hususlar:

,ılılı

fTK'nıın l5-' inci madJesiıe göre.
-Birleşmeye katılan Şirketlerin a]acaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik
kazafuıasıııdan
6I0i

itibaren üç ay içinde istemde bulunwlarsa, devralan
Şiıket bunların alacaklarını ıeminal altııra
alır.

.ficaret
,Birleşmeye kattlan
şirketler: alacaklıl:ırın4 Türkiye
Sicili Gazetesinde. yediŞeİ gün
aralıklarla üç defa yapacakları i]aır]a hak]arını bildirirler.

-Diğer alacaklılaıın zaraia uğmmavacakiarının anlaşılması halinde yükümlü
şirket teminat

göste.mek yerjne boıcu ödeyebilir.

158'inci maddesine göre ise de
-Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce soıumlu olan
ortaklarul sorum]u]uklaı
birleşmeden sonrada devam eder, Şu şafila ki, bu borçlar bjrleşme ka.annn
ilanrndan öüce
doğmuş olmalı veya boıçları doğııran sebepleı bu tajihten önce oluşmuş
bulurunalıdu,
-Devro]unan şiıketin borçlaından doğan onaklann kişisei soİtıüılu]uğuna
illşkin istemleı,
biıleşme kaıannın ilanü tarihinden itibaİen üç ytl geçince r*un oş,.,nu
uğrar. {lacak i]an
talihinden soİra muaccei olrıısa_ zaman aşlmı süresi muacceliyet nrihinden
bajlar. Bu sınırlamı

devıalan şirketin'borçlan dolayısıyla şahsen soıumlu olan oıtakların sorualuluk]a

uygulanmaz

na

07:-.,lı"it

Çalışanlar Üzerindeki Etkileri:

Birleşme neticesinde devrolunan Usaş Yatırınlar Flolding'in
ça]ısan]an [şıkl,!r Enerii \e Yapü
Holding A.Ş. çalışanr haline gelecektir. Usaş Yahnıılal Holding A,Ş.'nin
çalışanları J857 salılı
iş Kanunu çerçevesinde bulunan tüm hakları biıleşme ile ıri.ıitt"
ır"4i
," v
4,iıu,
A.Ş'ne devrolacakttı. lşıklaı Encrji ve Yapı llolding A.Ş.nin
çalışaılarının ise .1
kanunuı çerçevesinde bı. unan tüın hakJarı al,nen devanı edecektir.
Devralan Şi
batr<ımından olumsuz biı durumı-ıı ortaya
çıkmasl söz konusu deği]dir, Del
çahşanları çalştıklarl şirketin de halka açık bir !,aptda o]masl. aynı i.aali)
bulunması ve 1öneqim kaıJrosunun benzerliği necleni1,Ic iş adaptasyonu
ve m

l]]

22.13- İşiemin

taraflara vüklediği borç \,e ),ükümlüliikler iIc söz konusu
ycrine getirilmemesi durumunda taraflartn kıtIanacağl §onuçlar
İşbu Duluru

\ilgilcr ırr

\4.ni'nin

}

ükümiülükleı.in

22.10 maddesinde "ayrılııa hakkı" kullanıını j]e ilgili olaü.ak

ı.nıktıJır

ü]eta\

lü

n a]acak]ı

Birleşme

sonucunda ıasfiyesiz infisah edecek olan Devrolurıan
Şirkct'in 3. kişilere olan borçları.
yapılııış anlaşma şadlarl ,e TüIk Ticaret Kanullu,e iigiti sair mevzuat iıükümüeri
ı.ıl,ırınca

vadelerinde Devtaian Şiıket tarafündan tam ve eksiksiz olarak ödenecektiı.
Devıo]unan ŞiIket'iıl vadesi geldigi halde alacak]aının müracaat
etmemesi nedeniyle ödenmcmiş
o]an borçlan ile ıadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan boıçlarına
ilişkin olarak Tüık Ticarel
Kanunu'nun 541' nci maddesi hükmü daiiesince haıeket edilecektir.

1,

Alacakıara ilişkin Hususlar:

Devir, Işıklar_Eneıji ve Yapı ilolding A,Ş, ilc lşık]ar Enerji ve Yapı
llo]ding A.Ş.'e katılnra
yoluvla devrolacak Usaş Yattnm]ar Ho]ding A.Ş.'in Genel kıırullarİ'nın,
bu kon.ıda alacalları
biıleşme kanrının, devıalacak Işıklaı Enerji ve Yapı IIolding A.Ş,
';n t"yİtl, Uuİı,nauğu lstatlbu1
İcarct Sicil Memurluğu'nun tescili ile hüküm kazanacak-oıup; aer.oıt noı usaş vutın-lat
Holding AŞ-'in tüm fuık, alacat, borç ve yükümlüliikl".i y.,karja
sözü edilen tescil işleminin
yerine getirilmesiyle TTK hükiimlerine üle uygun olarak devralan
Işıklar Eneri ve Yapı
llolding A.Ş-'e intikal edecektil. Bu slretle, Işıkhr Enerji ," Vup,
UJla,,,g A.Ş. taıafindan
devralınan ve biıieşıne dncesinde Usaş Yatrnm]ar Ho]d;ng"e.Ş'"
.;İ"lu" ti|tiİcü şüısüara oüan
tiim borç ve miik€llefiyetler ile yapılmış aılaşma
şafiı;, T;rk ıi"a..t İarun, ile saiı ilgi]i
mevzuat hükiinleri uyannca vade]eflnde de\'ra]3n Işüklar Eneıji ıe Yapı
tlolding A.Ş.
laraındın ıam ve ek.ıksiz oIcral rerine geririleceLıir.

2.

Alacak]ann Temitrat Altına Alınma§r:
TTK'nun 157/(l)inci maddesine uygun oJarak, bJrleşmele katılan lşıllar
Enerji ve Yapı Holding
A.Ş ve Usaş Yatünlar Holding A.Ş..nin a]acaklllarün biıleşmenin ııukuıen
geçcrliıik

kazanmasrndan (tes€il edilmesinden) itibaren üç ay içinde istem,j.
bu]rnı,ılarsa" devralan lşıklar
Enerji ve Yapı Holding A,Ş bunlalın alacaklannı teminat a]üna a]lL
'fTK'nun
7(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye kahlaı Işıklar Enerji
ve Yapı llo]ding
_15
A Ş. ve.Usaş Yatınnlaı Holding A.Ş. alacakhlanna, Tiirkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde. ,vedişer
gün.aıalıklarla üç defa yapacakları ilanla ı,e aynca intemet sitelerine
konı-ıl; ilanla haklarını
bjldirirler. TTK'nun 54]1(l )'inci hükmüne uygun olarak, a]acaklı
olduk]an Usas Yahrlm]aı
İllo,*1İ; *1*':.]"d"..,:{" djğ:,.İ:]gelerden ıınlaşılan u" y.ı"şı.
iaahhütlümektup1adakonuhakkındabilgilendirilirler.
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22.15, TTK uyaİınca ayrılma
akcesiiniİı öngörülm€si
tespitine ilişkitr

halinde, ayrılma akçesinin değerinin
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