SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 30.05.2017
Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay
Sahiplerimizden Gelen Sorulara Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 maddesi Uyarınca
Verilen Cevaplar
İşbu doküman, 30.05.2017 tarihinde saat:10:30’da yapılan Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan
Genel Kurul toplantısının görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Söktaş Tekstil
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetimine yöneltilen sorulara verilen cevaplara ilişkin
olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5’no’lu maddesi kapsamında Şirket yatırımcı
ilişkileri bölümü tarafından düzenlenmiştir.
Gündemin 2. Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap:
Soru: Mali yapıyı güçlendirmek açısından bir takım önlemler alındığı ifade edilmiştir,
fabrikamızın imara açılan kısımlarının değerlendirilmesi için ne düşünüyorsunuz, projeniz nedir,
ne kadar sürede gerçekleşir ve mali yapımızı ne kadar güçlendirir ayrıca pamuk fiyatlarındaki
gelişmeler ile ilgili olarak bilgi verir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Fabrika arsamızın bir kısımının KAP’da da yapılan duyurularda belirtildiği şekilde bir
gayrimenkul projesinde değerlendirilmesinin peşinde olduğumuz, Söke ve Aydın Büyükşehir
Belediyesine 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği için başvuru yaptığımız ve Aydın Büyükşehir
Belediyesinin internet sitesinde başvurunun kabul edildiğine ilişkin özet kararın yayımlandığı
bildirilmiştir. Karar tarafımıza tebliğ edilip resmileşince ek açıklamaların yapılacağı,
önümüzdeki 1-1,5 yıl içersinde bir proje geliştirilmesinin ve bunun da finansal yapıyı
güçlendirmek için kullanılmasının amaçlandığı açıklanmıştır. İplik üretiminin sonlanması ile
pamuk değil iplik alıcısı olacağımız belirtilmiş, dünyada 2010-2011 sezonunda pamuk
fiyatlarının çok fazla yükseldiği daha sonra fiyatların bir yere oturduğu, son dönemde %15
civarında prim yaptığı, önümüzdeki Ekim ayına kadar dünyadaki iyi kaliteli pamuk fiyatı
pahalandığı aktarılmıştır. Ekim ayından sonra fiyatlarda iyileşme olacağının tahmin edildiği
belirtilmiştir.
Gündemin 2. Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap:
Soru: 2+5 yıl toplam 7 yıl vadeli kredi kullanıldı 2 yıl hiç ödeme yapılmayacak mı? Efeler
Çiftliği’nin satış sürecine ilişkin bilgi verir misiniz?
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
İlk 2 yıl sadece faiz ödemesi olacağı, ana para ödemesi olmadığı belirtilmiş, Efeler Çiftliği satışı
ile ilgili bir gelişme olmadığı bilgisi verilmiştir.
Gündemin 10. Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap:
Soru: Sabit kıymet değer artışlarınız var, bedelsiz sermaye artışında mevzuat açısından
kullanılabilir mi?
Genel Kurul Toplantısı Sonrasında Verilen Cevap: Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1
sayılı Pay Tebliği’nin 16/2 maddesi uyarınca, söz konusu fonların sermayeye ilave
edilemeyeceği bilgisi verilmiştir.
Gündemin 15. Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap:
Soru: İlk çeyrek mali sonuçlarını geride bıraktık bunun üzerine 2 ay daha geçti 2017
beklentileriniz nedir?
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Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap:
Kurların seyrinin önemli olduğu, TL cinsinden işçilik ve hammadde giderlerinin bütçemizin
içinde, piyasalar ve referandumun etkisiyle ilk 3 ayda yurtiçi kumaş satışlarımızın ise bütçeye
göre aşağıda kaldığı, ilk üç ayın olumsuz etkisine rağmen geçen seneye eşit ya da biraz üzerinde
kumaş satışı beklediğimiz bildirildi. Süt fiyatlarında iyileşme görüldüğü, Hindistan’da ise fiyatta
ve satışta iyileşme beklendiği sonuç olarak FAVÖK tutarının geçen seneye göre daha fazla
olacağını beklentisinde olduğumuz belirtilmiştir.
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