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Hüseyin Ütebay

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarlda belirtilen tarihte, yukartda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya
katIlanlarln oy birliği jle aşağldaki kararlarl almlştlr:

. Şiü'ket'in 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.0O0.0OO, Tl'lik kayıtlı sermaye tavant
dahilinde 20.000.000 TL artlrlIarak 1O0.0oo.0OO TL'ye çlkarllmasIna,

. sermaye artlrlml kapsamlnda ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere
beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Gfubu payın çıkarıimasına,

. sermaye art|rlml kapsamında ihraç edilen top|amda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere
beheri 'l TL nominal değerli 20.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya illşkin olarak şirket pay
sahiplerinin tamamlnln yeni pay alma haklarİnln halka arz kapsamlnda talepte bulunacak
yatlrlmcllar lehine tamamen kısltlanmaslna,

. Şirket'in mevcut pay sahipleri Mazlum Hüseyin Ütebay ve Hasan Hüseyin Ütebay'ın ("Halka Arz
Eden PaY Sahipleri") sahip olduğu toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1

TL nominal değerli 5.0O0.0O0 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin
kabulüne Ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesİne,

. Sermaye art|rlml kapsamlnda ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerlı olmak üzere
beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet hami|jne yazılı B Grubu payın belirlenecek halka az
fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 saylll sermaye piyasası kanunu ve sermaye
Piyasasl Kurulu'nun ("sPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,

. SPK'nın l1-5.2 saylll "Sermaye Piyasası Araçlarınln satışl Tebliği" ile Vlı-128.,1 sayİıl "Pay Tebliğı"
başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izahname'nin spk tarafından
onaylanmasından sonra 3 (üç) iş günü süreyle "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" kullanılmak
suretiyle nominal değerinden az olmamak üzere primli fiyattan halka az edilmesine,

. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerjnden karşılanmasına ve çıkarılan paylarün
arz kapsamlnda sattlmamasl durumunda, halka arz kapsamında satılamayan
sonrasında alınacak yeni bir yönetim kuı,uIu kararl ile iptal edilmesine,
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karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın Vl1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından
elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapülacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamın.ia
hazırlanan sermaye artırlmlndan elde edilecek gelirin kullanımlna ilişkin Ek_l'de yer alan,,Sermaye
Artırımından EIde Edilecek Fonun KuIlanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu''nun kabul
edilmesine ve kamlya duyurulmaslna Ve Yönetım Kurulumuzun 22.03.2022 tarih ve 2o22lo2 saylleonmeslne Ve l(am9la duyurulmaslna Ve Yönetım Kurulumuzun 22.03.2022 tarih ve 2022lo2 sayll
kararlnln ve ekinq{yer alan fon kullanüm yeri raporunun iptaline katllanlarln oybirliği ile karar Verilmiştir
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EK-1: SERMAYE ART|R|M|NDAN ELDE ED|LECEK FoNUN KULLAN|M|NA lLİşKiN YöNETiM
KURULU RAPORU

1. RAPoRuN AMAcl
Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Vl1-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artlrlmlndan elde edilen
fonlar|n kullanlmına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık
olmayan ortakllklafln paylarlnln sermaye artlrlmı yoluyla halka arzı ile paylarü borsada işlem gören halka
aÇ|k ortak|lklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artürlmlarlnda, sermaye artırlmlndan elde edjlecek
fonun hangi amaçlarla kullanllacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim
kurulunca karara bağlanarak izahnamenih ya da ihraç be|gesinin onayı amacıyla Kurul'6',yİpılacak
baŞvuru sırasında göndeİilmesi Ve kamuya açlklanmaslnln zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu
kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamlştIr.

2. SERMAYE ARTlRlMlNlN GEREKçESi
Şirketin 80.000.000- TL olan çıkanlmış sermayesinin,2O0.0o0.0oo- Tl'lik kayıtlı sermaye tavanı
dahilinde 20.000.00O TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye
artırlmlna iliŞkin masraflar çlkarlldlktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatlrlm
fürsatları değerIendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket'in ileriye dönük planlar| çerçevesinbe İşletme
sermayesinin güçlendirilmesi ve mağazalaşmanın artırılması konularında kullanacaktır.

Şirketimiz, gerçekleştlrilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile marka ve coğrafi bazda büyüme ve
karlıIığını art|rma hedefindedir.

şirketimizin net işletme sermayesi ylllar itibariyle genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen İş
hacmimize paralel artlş göstermektedİr. Halka arz geliri, istikrarll büyüme gösteren faaliyeilelimizin
gerek coğrafi gerekse de yeni markalarla genişletilmesinde Ve işletme sermayesi fonlamasında
kullanlIacakttr,

Şirketimizin etkin yönetilen faaliyetlerinin Ve cirosunun büyümesi ölçek ekonomisinin getirdiği katklyla
birlikte kar ve kadlllğlmlza olumIu katkı yapmaktadır. Operasyonlarımtz|n lstlkrarlı kar ve karlİİıga saiıip
olması saYesinde net finansal borcumuzun ve net finansal giderlerimizin ciro ile faaliyet karıİa oranı
giderek düşmektedir. Halka arz geliri faaliyetlerin genişletilerek büyütülmesi büyüyen işletme sermayesi
ihtiyacının da öz kaynak ile finansmanı sayesinde karımızın artIrılması hedeflenmektedir.

Şirketimiz'in halka açılması ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler ve yatırımcı beklentileri şirketimiz'in
süü'dürülebiIirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Ortaklık kültürüne sahip Şirketimiz'in kurum;al yönetim
ilkelerine daha sıkı bağlılığının getireceği kazanımlar şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerinin
korunmasl, halka açık bir şirket olarak başta markalarım!z, müşterilerimiz Ve diğer paydişlanmıza ilave
bir güvence hissi oluşturacak ve Şirketimiz'in geleceğine ve gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Halka arz ile_ linansal güce Ve etkin yönetime dayall faaliyet yürüten Şirketimiz'in rekabet gücünün
artmasl Ve süregelen büyümemiz ve karllllğlmlzln hlz kazanmasl hedeflenmektedar

Şirket'in pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay ve Mazlum Hüseyin Ütebay'a ait olan pa,
toplam 5.000.000 adet B grubu pay ve toplamda 20.000.000 yeni ihraç edilecek B grubu pay ile'

3. ELDE EDiLECEK FoNUN KuLLAN|M YER|

toplam 25.000.000 adet B grubu pay halka arz kapsamInda satılacaktür.

1, Girişim Sermayesi: Şirket, halka arz gelirinin %15-%2o'lik kısmı ile Sermaye
tarafından onaylı portföy yönetim şirketleri tarafından

Şirket, pay SahipIerinden Hasan HüSeyin Ütebay Ve Mazlum Hüseyin Ütebay'ın mevcut paylarl
arz kapsamlnda satılması sebebiyle Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Ş
gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile yabancl kaynağa ihtiyaç
coğrafi bazda büyüme Ve karlılığını artırma hedefindedir.

taratından onayll porttöy yönetim şirketleri tarafından kurulmuş girişim Sermayesi
fonlarına yatırım yapabilir. Şirket, GSYF yatlrımt yanlnda stratejisi gereği; halka açlk ol
belirli bir ürün veya hizmet geliştiren, katma değer yaratabilecek, bilişim, teknoloji, sağ|ık, imalat,
perakende alanlaründa üretim ve hizmet odakll şirketlere direkt yatlrlm yapabilir, Şirket, bu
sektörlerin dlşlndaki marka değeri yaratma gücü olabilecek, operasyoneI gelışime uygun diğer
sektörlere de ypİ{m yapabilecektir,
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Net işletme sermayesi: Şirket'in içinde bulunduğu sektörde güçlü bir işletme sermayesine
sahip olması, çalışılan küresel firmalarla birlikte yeni marka ve ürün gruplarına ulaşabilmek
adına büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Şirket, halka arzdan elcie edecegi gelirin %30-
%35'ini şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanmayü plarjlamaktadır.
şirket, haljhazırda çaIıştığı tedarikçilerle var olan iş kapsamının genişletilmesi (yeni ürün
gruplar| eklenmesi), yeni ürün ve hizmet tedarikçileri ile distribütörlük anlaşmaları yapılması,
dağıtım kanallarınln çeşitlendirmesi gibi amaçlarla, oda vac'ede hedeflediği proje|eri de qöz
önüne alarak Şirket'jn ileriye dönük fırsatları değerlendirebilmek adına işletme sermayesini
güçlendirmeyi; bağIı oılakllğı obschestvo s ogfanichennoy otvetstvennostyu (ooo) Aztek'in
iŞletme sermaYesi ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili ülke mevzuatIna ve faizi piyasa şartlarına
uygun şekilde halka arzdan elde edilecek geliin %10-%15 oranında borç vermeyi
hedeflemektedir. ooo Aztek'e verilecek borca piyasa şartlarlna uygun olarak faiz işletilerek,
söz konusu borç anapara ve faiza ile beraber nakden tahsil edilecektir.

k|sa vadeli ve/veya vadesi Gelen Mevcut kredi Borçlarına ilişkin Ödeme: Şirket'in olağan
ticari faaliyetleri i|e ilişkili olarak kullanmış olduğu finansal krediler bulunmaktadır. Şirket halka
arz gelirinin o/.25-%30'luk klsmı |le mevcut kredi borçlarının bir klsmünı kapatmayı
p|anlamaktadlr. Hem güçlenen işletme sermayesi hem de borçlarün azaltllması ile yaratılan
kredibilite sayesinde daha güçlü Ve esnek finansman yaplSlna ulaşılmış olacaktır.

4. Yurt lçi Mağazataşma: Şirket, halka arzdan elde edeceği ge|irin %10-15'lik kısmını uygun
Şartlarln oluŞması durumunda mevcut mağazalara ek olarak başta büyük şehirlerde olmak
Üzerc mağaza sayıSln|n artlrılmasl için kullanmayı hedeflemektedir. Şirket taraf|ndan, şart Ve
koşulların uygun olmasl halinde 2o22 yllı içinde izmlr'de, 2023 yılı içerisinde de Bursa ve
Ankara'da yeni mağazalar açılmasl hedeflenmektedir. Takip eden ylllarda da Antalya Ve Adana
mağazaIarlnın aÇılabileceği öngörülmektedir. l\4ağazalarln kiralanarak açllması ve demirbaş ile
dekorasyon gibi yatlrüm|arln yapılması p|anlanmaktadİr.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa
koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda
sayllan baŞllklarln gerÇekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlaflnda Şirket'in menfaatleri gözetilerek
nemaIandlrmayl planlamaktadır.
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Bu örneğın, ibraz edilen srşixreş 25. Noterliğinden !6,L2.2or4 tarih Ve 38216 vevmive
numa rasıj le tasdik edilmiş AZTEK TEKNoLoJi ÜRÜNLERi TiCARET ANoNilvı Şin«rii;n" uıtKarar Defterinin ilgili sayfasındaki 27.o7.2o22 tarih ve zozz/ı sayııiİ uJ.;;;;,;';;";r,
olduğunu, tasdikli 1 adedinin ilgiIisine verild.iğini , 1 adedinin. oJiru.İ.- aolyurİnİu
saklandığını onaylarım, (BU öRNEK TASDiKi KARARDAKi iıvzaı-nnııv o'NlAYlNl
KAPSAMAMAKTAD|R. )(Yirmiyed! Temmuz ikibinyirmiiki) Çarşamba gnnn 27 /.O7l2O22
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