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SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN 

KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU 

 

Raporun Tarihi   : 10.08.2018 

 

Raporun Konusu :  

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.’nin sermayesinin 11.625.000 TL’den 12.352.370 TL’ye 

artırılması kapsamında ihraç edilen 727.370 TL nominal değerli payların satışına ilişkin olarak, sermaye 

artırımından sonra kamuya açıklanan 30.06.2018 tarihli ikinci finansal tablolarına istinaden, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca şirket yönetim kurulu 

tarafından hazırlanan ve sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor. 

 

 

Açıklamalar : 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.’nin  Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay 

Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz 

edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde ve mevcut ortakların yeni pay alma 

haklarının tamamen kısıtlanarak, şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.625.000 TL 

olan çıkarılmış sermayesinin 727.370 TL nominal değerinde artırılarak 12.352.370 TL'ye çıkarılmasına 

ve artırılacak 727.370 TL sermayeyi temsil eden nominal değerli (B) grubu hamiline paylar Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK’e tahsis edilerek 4,64 TL fiyat üzerinden 3.374.996,80 TL 

bedelle 08.03.2018 tarihinde satışa sunulmuştur. 

 

Artırılan 727.370 TL nominal değerindeki sermayeyi temsil eden paylar karşılığında Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’ten 3.374.996,80 TL nakit girişi sağlanmıştır. 

Şirketin Tahsisli olarak yapılan sermaye artırımından 35.848,19 TL olan sermaye artırım maliyetleri 

sonrasında 3.339.148,61 TL net fon sağlanmıştır. 

Fon Kullanımına ilişkin hazırlanan raporda sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri 

aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

Şirket hazır gıda konusunda faaliyet göstermekte ve franchise şube verilmesi şeklinde çalışmanın yanı 

sıra, kendi adına şubeler açarak büyüme hedefini sürdükmektedir. Mehmed Nureddin ÇEVİK adına 

gerçekleşecek olan tahsisli sermaye artırım sürecinde şirkete sağlanacak olan 3.374.996,80.-TL 

tutarındaki fon kaynağı şirketimizin şube sayısının artırılması hedefi doğrultusunda muhtelif illerde 

açılması planlanan restoran şubelerinin yatırımını finanse edecek şekilde kullanılması, 

Ayrıca şirketimizin franchise verdiği şubeleriyle yapılan sözleşmeler gereği, şubelere satışının şirketimiz 

tarafından yapıldığı gıda ve ambalaj malzemelerinin  tedarik edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin 30.06.2018 tarihli finansal tablolarının 

açıklanmasını takiben rapor tarihi itibariyle kullanım yerleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

  - Şirketin franchise verdiği şubeleriyle yapılan sözleşmeler gereği, şubelere satışı yapılmak üzere 

muhtelif tedarikçilerden satın alınan gıda ve ambalaj malzemeleri için 1.343.147 TL harcanmıştır. 

  - Şirket franchise şube mimari proje işlerine rapor tarihine kadar 75.000 TL harcamıştır. 

  - Şirket, İzmir Ege Park AVM içerisinde Suadiye Marmaris Restoran olarak işletilmekte olan şubeyi 

satın alarak Etiler Marmaris Restoran zincirine dahil etmiştir. Satın alınan şube ile ilgili 270.000 TL devir 

bedeli ödemesi yapılmıştır, ayrıca şu ana kadar mimari proje kapsamında 84.106 TL harcama yapılmış 

olup açılacak şube için toplam 354.106 TL harcama yapılmıştır. 

Ayrıca şirketin şube sayısının artırılmasına ilişkin olarak açılması planlanan şubeler ile ilgili çalışmaları 

devam etmektedir. Rapor tarihi itibariyle kullanılmış olan fon miktarı 1.772.253 TL seviyesine ulaşmıştır.  
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