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TURK iLAÇ VE SERUM SANAYi A.Ş."'"'#'.t·
Yönetim Kurulu Kararı
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Karar Tarih : 15.01.2021
: 2021/006
Karar No
: Mehmet Berat BATTAL Yunus Emre BATTAL,
Katılanlar
Nehir ALiCİ, Onur ORSEL, Yakup KARAKUŞ
Gündem
: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14/01/2021 tarihli ve 2021/005 sayılı karar kapsamında
. Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede;
ı. Şirket'in 67.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 315.000.000,00 TL'lik kayıtlı
sermaye tavanı dahilinde, 10.050.000,00 TL artırılarak 77.050.000,00 TL'ye çıkarılması,
ıı. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değerli
olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu pay olarak
çıkarılması,
iii. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 10.050.000,00 TL nominal değerli
olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.050.000 adet payın B grubu paya ilişkin olarak
Şirket'in mevcut pay sahipleri Mehmet Berat Battal, Özem Akkaya ve İsmail Erdoğan'ın
tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar
lehine tamamen kısıtlanması,
ıv. Toplamda 13.400.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli ve
Mehmet Berat Battal sahipliğindeki 13.400.000 adet B grubu payın ortak satışı yoluyla
halka arzı,
Fazla talep gelmesi halinde, halka arz eden Mehmet Berat Battal sahipliğindeki beheri 1
v.
TL nominal değerli toplamda en fazla2.000.000,00 TL değerli 2.000.000 adet B grubu paya
kadar, halka arz edilecek diğer B grubu paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay
satışına konu edilebilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 10.050.000,00 TL nominal değerli 10.050.000
vı.
adet payın B grubu pay ile ortak satışı kapsamında ihraç edilecek 13.400.000,00 TL
nominal değerli 13.400.000 adet B grubu payın, talep toplama sonucunda belirlenecek
halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kumlu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili
mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kumlu'nun VII-128.1 sayılı Pay
Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak
açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek
gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun
Kullanı n l!işki
etim Kurulu
edilmesine oy bir ği ile karar verilmiştir.
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OnurORSEL
Yön.Kur.Üyesi

Yunus Emre BATTAL
Yön.Kur.Üyesi

Nehir ALiCİ
Yön.Kur.Üyesi
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Finansal borç ödemeleFı ve kısa vadeli çek ödemeleri

Şirket 2021 yılında halka arzdan ·sağlayacağı fon ile yüksek maliyetli kredilerini kapatarak
pasifteki yabancı kaynak ağırlığını azaltıp kaynak yapısının güçlendirmeyi planlamaktadır. Ayrıca
Şirket vadesi yaklaşan çek/senet ödemelerini yapacaktır.
Elde edilecek fonun yaklaşık %35'ini finansal borç ve kısa vadeli borç (çek/senet ve cari hesap)
ödemelerinde kullanılması düşünülmektedir.
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İşletme sermayesi kullanımı

Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği fırsatları değerlendirmek ve kur artışlarının etkisini
minimize etmek için elde edilecek nakdin %20'sini işletme sermayesi olarak tutulması
planlanmaktadır.
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Yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları

Şirket elde edilecek fondan yukarıda bahsedilen tutarlardan sonra nakit kalması durumunda Pazar
ve ürün araştırma faaliyetlerine ek fon ayırmayı planlamaktadır.
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