ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU
Şirketimizin 2 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ve Yönetim Kurulumuzun 18 Mayıs
2018 tarih ve 994/1 sayılı kararı ile Şirketimizin 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı
dahilinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 140.000.000,-TL artırılarak
1.140.000.000,-TL’ye çıkarılmasına; ihraç edilecek 140.000.000,-TL nominal değerli
140.000.000 adet payın B grubu pay olarak çıkarılması ve söz konusu payların mevcut pay
sahiplerinin rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine karar
verilmiştir.
Bu çerçevede T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.04.2018 tarihinde başvuruda
bulunulmuştur. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 tarih, VII-128.1 sayılı
Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak
açıklamalar” başlıklı 33. maddesine göre; “(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının
sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar
tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun
hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim
kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula
yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye
artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka
açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem
gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya
açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını
takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet
sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden
sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu
bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2)
Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci
fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde
gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde
özel durum açıklaması yapılması zorunludur.” hükmü gereği, elde edilecek fonun nasıl
kullanılacağı, 02.05.2018 tarih ve 991 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile kamuya
duyurulmuştur.
31 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı talep toplama
çalışmaları sonucunda, Şirketimizin halka arz edilen tüm paylarının satışı gerçekleşmiş ve
Şirketimiz halka arzdan 2.989.000.000,- TL tutarında kaynak elde etmiştir.
Şirketimiz mevcut fonlarını
değerlendirmektedir.
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Diğer yandan, Şirketimizin faaliyetlerini büyütmek temel amacı ile yapmış olduğu halka arzdan
elde edilen kaynağın Yönetim Kurulu Raporunda açıklandığı şekilde kullanılması yönünde
çalışmalar devam etmekte olup; yeni teknoloji ve inovasyon alanlarına yatırım kapsamında
ayrılan tutarın bir kısmı, işletme sermayesi için ayrılan tutarın büyük kısmı 30.09.2018 itibariyle
kullanılmıştır. Şirketin kendi özkaynakları ile finanse edilen AR-GE faaliyetleri konusundaki
çalışmaları ile şirket birleşmeleri, satın almaları ve uluslararası işbirlikleri konularındaki
görüşmeleri devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

