
SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARETA.S.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK FONUN KULLANIM AMACINA

ILISKIN RAPOR

I. Raporun Amaci

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) VII-128.1 sayili Pay Tebligi’nin (“Pay Tebligi”)

“Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımınailiskin yapılacak acıklamalar”
baslıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsadaislem gören halka acık ortaklıklar tarafından
yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi

amaglarla kullanilacaginailiskin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca
karara baglanarak izahnamenin ya da ihrag belgesinin onayı amacıyla Kurul’a yapilacak basvuru
sırasında gönderilmesi ve kamuya agıklanması zorunludur. Mezkúr hüküm uyarınca, ayrıca
sermaye artırımından elde edilen fonunbelirtilen sekilde kullanılıp kullanilmadigmailiskin olarak,

payları borsada islem gören halka agık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından

itibaren kamuya acıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuglarını içeren ilk iki finansal

tablolarinin ilanim takip eden on is giinti icinde bir rapor hazirlamasi ve sóz konusu raporu

ortakhgin internet sitesinde ve Kamuyu Aydinlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlaması

gerekmektedir.

isbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına lliskin Rapor (“Rapor”), Pay

Tebligi madde 33 gergevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amacla

kullanilacaginailiskin olarak hazırlanmıs ve Yönetim Kurulu’nun 29/85/2020 tarih ve 2020/ 24

sayılı kararı ile kabul edilmistir.

Ii. Sermaye Artırımı

Sirket Yönetim Kurulu, 22/04/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Sirket’in 96.000.000 TL

kayıtlı sermaye tavam iginde 40.120.000 TL olan cikarilmis sermayesinin, tamami nakden

(bedelli) karsılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL’ye

gikarilmasina oybirligi ile karar vermistir.

II. Sirket’i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Sdktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.

Sirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Séke Aydin

Cıkarılmıs Sermaye Miktarı : 40.120.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 96.000.000

 

  Ticaret Sieil Numarası : 958
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Mersis Numarası : 0778001343600010



IV. Sermaye Artırımından Saglanacak Fonun Kullanım Yeri

Mali durumun güçlendirilmesi ve finansal borgların kapatılması amacıyla gerceklestirilen bedelli
sermaye artırımı islemi neticesinde, Sirket tarafından elde edilebilecek net fona ve fonun kullanım

yerlerine yónelik agiklamalara agagida yer verilmektedir.

1. Sirket'in cikarilmis sermayesi 40.120.000 TL’den 78.234.000 TL’ye artırılacaktır.

Sermaye artırım sürecine iliskin tahmini 362.445 TL tutarmdaki maliyetin diistilmesi

sonrasında elde edilecek fon 37.751.555 TL’dir. Ancak bu fonun 19.568.000 TL’lik kısmı

asagida (2) numarali paragrafta aciklandiZi tizere pay sahipleri tarafından daha önce

sermaye avansı ve nakit bor¢ olarak Sirket’e Sdenmis oldugundan, 37.751.555 TL

tutarmdaki fondan 19.568.000 TL’nin mahsubu sonrasinda sermayeartirim stireci sonunda
elde edilecek fonun 18.183.555 TL olmasi beklenmektedir.

2. Pay sahiplerinin Sirket’e ódedigi sermaye avans1 ve nakit borçlar ve bunlarm mahsubuna
yonelik agiklamalara asagida yer verilmektedir.

(i) Sirket’in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın Sirket’e nakden verdigi
1.222.603,75 TL tutarındaki muaccel nakit borcun ve 1.737.396,25 TL tutarındaki

sermaye avansının tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın bedelli sermaye

artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde dogacak sermaye koyma

borcundan 2.960.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(ii) Sirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'n Sirket’e nakden verdigi

1.297.375 TL tutarmdaki muaccel nakit borcun ve 1.642.625 TL tutarindaki sermaye

avansinin tamami, Sayin Eytip Hilmi Kayhan'mn bedelli sermaye artiruminda yeni pay

alma hakkini kullanmasi neticesinde doZacak sermaye koyma borcundan 2.940.000

TL tutarinda mahsup edilecektir.

(iii) Sirket'in pay sahiplerinden Sayin Leyla Kayhan Elbirlik'in Sirket’e nakden verdigi

210.000 TL tutarindaki muaccel nakit borcun tamami, Sayin Leyla Kayhan Elbirlik'in

bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmasi neticesinde doSacak
sermaye koyma borcundan 210.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(iv) Sirket’in pay sahiplerinden Sayın Muzaffer Turgut Kayhan’ın Sirket’e nakden verdiëi

20.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muzaffer Turgut

Kayhan’ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmasıneticesinde

dogacak sermaye koyma borcundan 20.000 TL tutarmda mahsupedilecektir.

(v) Sirket’in pay sahiplerinden Saym Zeynep Kayhan Kantasi’nn Sirket’e nakden verdigi
8.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Zeynep Kayhan

Kantası’nın bedelli sermayeartırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde
dogacak sermaye koyma borcundan 8.000 TL tutarmda mahsup edilecektir.

(vi) Sirket’in pay sahiplerinden Sayin Yasar Baran Kayhan’in Sirket’e nakden verdigi
40.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Yasar Baran Kayhan’ın   i 



     

bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkini kullanması neticesinde dogacak

sermaye koyma borcundan 40.000 TL tutarinda mahsup edilecektir.

(vii) Sirket’in pay sahiplerinden Saym Arife Seyda Kayhan’in Sirket’e nakden verdigi

3.560.000 TL tutarindaki sermaye avansinin tamami, Sayin Arife Seyda Kayhan’ın

bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkini kullanması neticesinde dogacak

sermaye koyma borcundan 3.560.000 TL tutarinda mahsup edilecektir.

(viii) Sirket’in pay sahiplerinden Sayin Berna Kayhan’in Sirket’e nakden verdigi 710.000

TL tutarindaki sermaye avansinin tamami, Sayin Berna Kayhan’m bedelli sermaye

artırımında yeni pay alma hakkini kullanmasi neticesinde dogacak sermaye koyma

borcundan 710.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(ix) Sirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.S.’nin Sirket’e nakden verdigi

9.120.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Kayhan Holding A.S.’nin

bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde dogacak

sermaye koyma borcundan 9.120.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

Yukarıda izah edilen Sirket’e sermaye avansı ve nakit borg olarak ödenmis bulunan

19.568.000 TL’lik fon, Sirket’in isletme sermayesi ihtiyacının karsılanmasında, Türkiye Is

Bankası A.S., Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.S. ve Odeabank A.S.’ye olan uzun

vadeli konsorsiyum kredisineiliskin taksit ödemelerinde ve pay sahiplerine olan borcların

ödenmesinde kullanılmıstır.

Sirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen toplam 19.568.000 TL tutarındaki mahsup

islemi ve sermaye artırım sürecine iliskin tahmini 362.445 TL tutarındaki maliyetin

düsülmesi sonrasında, sermaye artırımı sonucunda elde edilebilecek olan 18.183.555 TL

tutarındaki fonun yaklasık %70’inin (12.728.489 TL) Sirket’in finansal yükümlülüklerinin

azaltıması adına asaıda ayrıntılı olarak belirtilen Türkiye Is Bankası A.S., Türkiye Sınai

Kalkınma Bankası A.S. ve Odeabank A.S.'den kullanılan uzun vadeli banka kredilerinin

anapara ve faiz ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. 18.183.555 TL tutarındaki

fonun geriye kalan yaklasık %30’u (5.455.067 TL) ise, isletme sermayesi ihtiyaci icin

kullanilacaktir. Sirket, fonu, bahse konu kullanim alanları arasında farklı yüzdeler ile

dagrtarak kullanabilecektir.
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