İSTANBUL METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZET
A—GİRİŞ VE UYARILAR
A.1 Giriş ve uyarılar
 Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.
 Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı,
sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu
verilmelidir.
 İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda,
davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde,
izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce
katlanmak zorunda kalabilir.
 Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna
ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı,
hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı
olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir.
A.2 İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi
Yoktur.
B—İHRAÇÇI
B.1 İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı
İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
B.2 İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi
Hukuki Statüsü

Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat

T.C. Kanunları

Kurulduğu Ülke

Türkiye Cumhuriyeti

Merkez Adresi

İkitelli O.S.B. Galvano Teknik San.Sit. B Blok, Altın Sok. No:30-32 İkitelli–Başakşehir
34306 İstanbul

Telefon ve Faks Numaraları

Tel: (+90212) 501 51 28 (6 Hat)
Faks: (+90212) 501 46 64 / 501 04 93

İnternet Adresi

www.istmetal.com.tr

B.3 Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin
ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen
sektörler/pazarlar hakkında bilgi
Şirket; metal ve plastik sanayide kullanılan döküm ara yardımcı ve ham maddelerini ithal
ederek, ağırlıklı olarak yurt içinde toptan ve/veya perakende satışını gerçekleştirmektedir.
Şirket, metalürji alanında üretime konu olan hammaddeleri tedarikçilerinden temin edip,

Türkiye’deki depolarında stokladıktan sonra sipariş üzerine yurt içindeki müşterilerine derhal
teslim şeklinde satmaktadır.
Metalurji alanında hammadde tedariği ile iştigal eden Şirket’in hitap ettiği iş kolu ülke
genelinde otomotivden inşaata, beyaz eşyadan elektrik ve elektronik sektörleri gibi geniş bir
yelpazeye sahiptir. Sanayiye yönelik tüm ham maddeleri, demir dışı metalleri, kimyevi
maddeleri, ferro alaşımları, döküm ilaçları ve grafit tozlarını, gümüş gibi kıymetli madenleri,
daha önceki yıllarda kendi üretimi olan fenol fiber levha, çubuk ve pertinaks levhaları geniş
stok çeşidi ile ithal ederek satışa sunmaktadır.
2014
2015
2016
2017/09
İthalat Yapılan Şirket Sayısı
31
32
34
31
Gerçekleşen İthalat Tutarı (TL) 73.664.953 85.645.878 112.309.457 156.364.624

İstanbul Metal, elliden fazla malzemenin ithalat, stoklama ve satışını yapan bir distribütör
konumundadır. Ticareti yapılan malzemeler ağırlıklı olarak demir dışı metaller olup, söz
konusu ürünlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Demir Dışı Metaller
Şirket’in demir dışı metaller grubu ürün gamında; nikel katot, kalay külçe, kalay çubuk ve
anot, çinko külçe, kurşun külçe, kurşun anot, antimuan külçe, metalik silis, alüminyum
silisyum külçe, alüminyum titan bor, alüminyum külçe, alüminyum kangal, alüminyum
çubuk, metalik mangan, magnezyum külçe, selenyum metal, alüminyum stronsyum, saf krom,
toz fosfor, kobalt, kadmiyum çubuk, arsenik metal, bizmut, fosforlu bakır anot, bakır anot,
bakır arsenik ve bakır fosfor külçe yer almaktadır.
Grafit Döküm Potaları
İstanbul Metal, Morganite Red Diamond şirketinin Türkiye mümessili olup stoktan teslim
veya sipariş üzerine her tür ölçüde pota temin edilir.
Kıymetli Madenler
Şirket’in kıymetli madenler grubu ürün gamında; gümüş granül, gümüş anot ve indium külçe
yer almaktadır.
Metal Kaplama Kimyasalları
Şirket’in metal kaplama kimyasalları grubu ürün gamında; nikel sülfat, kobalt sülfat, nikel
sülfat, nikel klorür, sodyum stanate, kalay sülfat, çinko klorür, kalay klorür, bakır sülfat,
kobalt klorür, bakır siyanür, sodyum saccharine, sodyum siyanür ve amonyum klorür yer
almaktadır.
Demir Alaşımları
Şirket’in demir alaşımları grubu ürün gamında; ferro molibden, ferro fosfor, ferro silis, saf
molibden, toz granit ve ferro mangan yer almaktadır.
Fenol Fiber

Geçmiş yıllarda fenol fiber levha ve çubuk ile pertinax levha üretimini kendi bünyesindeki
fabrikada gerçekleştirip satışa sunan Şirket, son yıllarda artan Çin ithalatı ve döviz kurlarının
yarattığı rekabet dezavantajı nedeniyle yerli üretim yaptığı fabrikasını 2010 yılında kapatma
kararı almıştır. Fabrika kapatılmasının ardından Şirket, ithalat yolu ile söz konusu
malzemelerin tedariğine devam etmiş ve piyasada müşterilerine ilgili ürünlerin satışını
sürdürmüştür.
Şirket’in ticari faaliyetlerine konu olan işlenmeye hazır metallerin ithalatı ve yurt içindeki
müşterilerine satışı sırasında Londra Metal Borsası'ndaki (London Metal Exchange, LME)
fiyatlar baz alınmaktadır. İstanbul Metal, ticari faaliyetlerini sürdürdüğü tedarikçilerinin
sadece bir kısmı ile ve 1 yıl süreli olmak üzere sözleşme imzalamıştır. Söz konusu
sözleşmelerde malın tedarikçilerden alınması zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle ve
metal fiyatlarının Londra Metal Borsası'nda sürekli değişmesinden hareketle Şirket’in uzun
süreli bağlanmamak adına 1 yıldan uzun süreli sözleşme yapması Şirket için uygun
görülmemektedir. Bu sebeple Şirket birçok tedarikçi ile sipariş bazında ve teklif yolu ile
çalışmakta olup, en düşük fiyatla satan herhangi bir tedarikçiden talep konusu malı tedarik
etmektedir. Bununla birlikte yurtiçindeki müşterilerine satış gerçekleştirilirken de metal
fiyatlarının Londra Metal Borsası'ndaki fiyatlara göre belirlenmesi nedeniyle fiyat
dalgalanmalarına karşı temkinli olmak adına Şirket yurtiçi müşteriler ile de yazılı sözleşme
imzalamamakta olup, sipariş bazında teklif şartlarını değerlendirerek ticari faaliyetlerini
sürdürmektedir.
İstanbul Metal, stoka alınan metallere ilişkin satın alınmanın gerçekleştiği gün Londra Metal
Borsası’ndaki fiyat baz alınarak ilgili günde aynı fiyattan işlem gördüğü emtia borsalarında
hedge etmektedir. Bununla birlikte yurt içindeki müşterilerine satışı sırasında da, satış
işleminin yapıldığı gün geçerli olan Londra Metal Borsası değerleri üzerinden satış
gerçekleştirmektedir.
İstanbul Metal’in ürün bazında dağılımını gösteren satış tablosu aşağıda yer almaktadır.
Net Satışlar TL
ÜRÜNLER

2014

%

2015

%

2016

%

20BLOK KARBON

-

-

-

-

217

0,00%

A16 POTA

-

-

1.173

0,00%

-

-

ALLOYDEGASER (AL.TABLET)
ALUMİNYUM
AMONYUM KLORUR
ANOT TORBASI
ANTIK SARI

-

-

-

-

-

-

1.110.438

1,18%

1.629.659

1,66%

1.286.301

0,92%

13.596

0,01%

33.588

0,03%

63

0,00%

630

0,00%

-

-

-

-

388

0,00%

-

-

-

-

ARSENIK METAL

82.654

0,09%

-

-

-

-

ASIDIK YAG ALMA

1.602

0,00%

-

-

1.914

0,00%

2.919.516

3,11%

3.512.974

3,58%

5.691.507

4,09%

BAKIR
BARYUM KLORUR

-

-

-

-

-

-

BENTONİT

50

0,00%

222

0,00%

624

0,00%

BLUE48

720

0,00%

480

0,00%

-

-

6.975

0,01%

-

-

-

-

BOBIN SIVAMA MALZEMESI

BORIKASIT

5.450

0,01%

3.758

0,00%

2.933

0,00%

114

0,00%

-

-

-

-

-

-

71

0,00%

-

-

26.024

0,03%

2.725

0,00%

2.555

0,00%

-

-

-

-

-

-

5.904

0,01%

5.950

0,01%

-

-

FENOL FİBER CUBUK

174.565

0,19%

200.793

0,20%

209.737

0,15%

FENOL FİBER LEVHA

810.245

0,86%

1.027.326

1,05%

995.143

0,72%

FERRO

243.783

0,26%

220.924

0,23%

2.527.659

1,82%

3.000

0,00%

-

-

-

-

147.279

0,16%

4.738

0,00%

-

-

2.208

0,00%

-

-

-

-

134.772

0,14%

149.586

0,15%

141.956

0,10%

15.490.076

11,14%

119.376

0,09%

BR.MORGANİTE DİPCİK SP 02
BR.MORGANİTE OMNI-MELT
POTA
CINKO
DEMİR TABLET
DIAMMONIUM MOLİBDAT

FOSECO MAGREX-60
FOSFORLU BAKIR ANOT
FR COVER-37
GRAFİT
GUMUS GRANUL %99.9
HERCULE POTA

13.486.848 14,38% 10.725.257 10,94%
265.623

0,28%

195.701

0,20%

HERCULE STAND BI/1

608

0,00%

-

-

-

-

HIDRO FLORIKASIT

431

0,00%

-

-

263

0,00%

-

-

84.949

0,09%

-

-

226.492

0,24%

122.100

0,12%

150.316

0,11%

1.125.006

1,20%

1.802.578

1,84%

3.184.352

2,29%

289.879

0,31%

315.512

0,32%

184.297

0,13%

36.963.065

26,57%

140.582

0,10%

HURDA BAKIR
INDİYUM
ISLENMEMİS ANTİMUAN
ISLENMEMİS BİZMUT
ISLENMEMİS CİNKO KULCE
ISLENMEMİS KADMİYUM
ISLENMEMİS KALAY GTIP

13.582.316 14,48% 16.320.133 16,64%
125.991

0,13%

90.953

0,09%

29.154.543

20,96%

ISLENMEMİS KOBALT

31.520

0,03%

216.740

0,22%

134.436

0,10%

ISLENMEMİS KROM

25.410

0,03%

6.273

0,01%

110.921

0,08%

2.320.470

2,47%

1.627.243

1,66%

1.949.748

1,40%

ISLENMEMİS MAGNEZYUM

593.722

0,63%

845.369

0,86%

1.156.763

0,83%

ISLENMEMİS MANGANEZ

344.331

0,37%

512.247

0,52%

332.939

0,24%

ISLENMEMİS KURSUN KULCE

27.690.986 29,53% 20.277.304 20,68%

ISLENMEMİS NİKEL

22.305.704 23,78% 26.936.163 27,47%

23.918.223

17,19%

ISLENMEMİS SİLİSYUM
ITHAL PERTİNAKS LEVHA 0.502.5

1.273.723

1,36%

2.881.644

2,94%

3.813.333

2,74%

1.567

0,00%

1.598

0,00%

91

0,00%

ITHAL PERTİNAKS LEVHA 3-25

1.238

0,00%

-

-

-

-

KALAY KLORUR

4.350

0,00%

5.334

0,01%

7.500

0,01%

KALAY SULFAT

39.577

0,04%

102.397

0,10%

160.056

0,12%

KARBON ELEKTROD

12.343

0,01%

11.410

0,01%

10.058

0,01%

KOBALT SULFAT

800

0,00%

-

-

6.509

0,00%

KROM GAZ KESİCİ

400

0,00%

-

-

-

-

KROM KATALIZOR

1.500

0,00%

1.000

0,00%

2.000

0,00%

KROMIK ASIT

38.062

0,04%

227.140

0,23%

54.371

0,04%

-

-

8.573

0,01%

-

-

72

0,00%

-

-

-

-

-

-

2.159

0,00%

12.004

0,01%

908.460

0,97%

475.262

0,48%

697.029

0,50%

323

0,00%

753

0,00%

2.170

0,00%

MANGANEZ TABLET,İTHAL
METAL ALASİM 65
N12/33C
NIKEL
PAYET KOSTIK

PİK

20.570

0,02%

11.178

0,01%

-

-

PİRİNC LEVHA

49.114

0,05%

7.153

0,01%

-

-

PİRİNÇ ANOT

1.214

0,00%

24.615

0,03%

51.352

0,04%

POTA BUS 350

1.760

0,00%

-

-

-

-

POTASYUM KLORÜR

-

-

-

-

-

-

POTASYUM SIYANUR

81.633

0,09%

129.702

0,13%

145.777

0,10%

SAF MOLİBDEN

5.602

0,01%

-

-

38.495

0,03%

320.948

0,34%

416.614

0,42%

387.100

0,28%

6.131

0,01%

38.188

0,04%

42.193

0,03%

SELENYUM

-

-

-

-

5.590

0,00%

SELENYUMDIOKSIT

-

-

17.163

0,02%

104.715

0,08%

SAKARIN
SALAMANDER

SEPET TORBASI

3.181

0,00%

-

-

-

-

SIYANURLU BAKIR PARLATICI

480

0,00%

-

-

-

-

SIYANURLU BAKIR TASIYICI

480

0,00%

-

-

-

-

SODIUM STANNATE

30.861

0,03%

112.820

0,12%

88.465

0,06%

SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK)

3.308

0,00%

110

0,00%

-

-

SODYUM HYPOPHOSPHITE

7.661

0,01%

27.757

0,03%

55.592

0,04%

SODYUM MOLIBDAT
SODYUM POTASYUM
TARTARATE

3.488

0,00%

6.827

0,01%

19.984

0,01%

-

-

9.545

0,01%

4.320

0,00%

SODYUMMETASILIKAT

100

0,00%

-

-

-

-

427.124

0,46%

556.189

0,57%

268.646

0,19%

740

0,00%

-

-

1.151

0,00%

-

-

10.465

0,01%

-

-

TITAN

21.078

0,02%

-

-

-

-

TITANTEL 8 MM

1.800

0,00%

-

-

192

0,00%

TOZ FOSFOR-ITHAL

2.900

0,00%

8.880

0,01%

-

-

-

-

-

-

271

0,00%

SODYUMSIYANUR
SULFIRIK ASIT
SUPRAFESTHL94 REP 0-1

TYPHOON
VULKANİZE FİBER LEVHA

29.732

0,03%

31.367

0,03%

25.996

0,02%

ZAMAK KULCE

3.549.550

3,78%

7.340.177

7,49%

10.221.983

7,35%

UFRS DÜZELTME FARKLARI

-1.169.288

-

-1.274.167

-

-972.611

-

TOPLAM

93.787.832

100%

98.064.342

100%

139.104.841

100%

Net Satışlar TL
ÜRÜNLER

2017-09

%

20BLOK KARBON

-

-

A16 POTA

-

-

ALLOYDEGASER (AL.TABLET)
ALUMİNYUM
AMONYUM KLORUR

1.680

0,00%

2.243.663

1,24%

54.563

0,03%

ANOT TORBASI

-

-

ANTIK SARI

-

-

273.401

0,15%

ARSENIK METAL
ASIDIK YAG ALMA
BAKIR
BARYUM KLORUR

-

-

9.734.492

5,39%

2.690

0,00%

BENTONİT

-

-

BLUE48

-

-

BOBIN SIVAMA MALZEMESI

-

-

1.813

0,00%

-

-

-

-

15.878

0,01%

99

0,00%

-

-

FENOL FİBER CUBUK

183.498

0,10%

FENOL FİBER LEVHA

914.844

0,51%

2.455.099

1,36%

-

-

466

0,00%

-

-

BORIKASIT
BR.MORGANİTE DİPCİK SP 02
BR.MORGANİTE OMNI-MELT
POTA
CINKO
DEMİR TABLET
DIAMMONIUM MOLİBDAT

FERRO
FOSECO MAGREX-60
FOSFORLU BAKIR ANOT
FR COVER-37
GRAFİT
GUMUS GRANUL %99.9
HERCULE POTA
HERCULE STAND BI/1
HIDRO FLORIKASIT

132.980

0,07%

15.862.721

8,79%

135.843

0,08%

-

-

-

-

HURDA BAKIR

967.346

0,54%

INDİYUM

77.154

0,04%

ISLENMEMİS ANTİMUAN

856.393

0,47%

ISLENMEMİS BİZMUT

245.402

0,14%

60.897.374

33,74%

ISLENMEMİS KADMİYUM

65.219

0,04%

ISLENMEMİS KALAY GTIP

47.359.441

26,24%

ISLENMEMİS KOBALT

117.310

0,06%

ISLENMEMİS KROM

114.417

0,06%

2.071.163

1,15%

354.698

0,20%

ISLENMEMİS CİNKO KULCE

ISLENMEMİS KURSUN KULCE
ISLENMEMİS MAGNEZYUM
ISLENMEMİS MANGANEZ

231.543

0,13%

ISLENMEMİS NİKEL

16.114.944

8,93%

ISLENMEMİS SİLİSYUM
ITHAL PERTİNAKS LEVHA 0.502.5

5.058.815

2,80%

590

0,00%

ITHAL PERTİNAKS LEVHA 3-25

-

-

KALAY KLORUR

23.700

0,01%

KALAY SULFAT

139.693

0,08%

KARBON ELEKTROD

9.300

0,01%

KOBALT SULFAT

28.276

0,02%

KROM GAZ KESİCİ

-

-

KROM KATALIZOR

-

-

KROMIK ASIT

86.300

0,05%

MANGANEZ TABLET,İTHAL

25.233

0,01%

METAL ALASİM 65

3.995

0,00%

N12/33C
NIKEL
PAYET KOSTIK
PİK

-

-

367.455

0,20%

-

-

-

-

PİRİNC LEVHA

5.968

0,00%

PİRİNÇ ANOT

26.656

0,01%

POTA BUS 350

-

-

POTASYUM KLORÜR

987

0,00%

POTASYUM SIYANUR

217.866

0,12%

SAF MOLİBDEN

148.966

0,08%

SAKARIN

265.904

0,15%

SALAMANDER

-

-

SELENYUM

53.560

0,03%

SELENYUMDIOKSIT

23.496

0,01%

SEPET TORBASI

-

-

SIYANURLU BAKIR PARLATICI

-

-

SIYANURLU BAKIR TASIYICI

-

-

68.937

0,04%

-

-

SODYUM HYPOPHOSPHITE

182.268

0,10%

SODYUM MOLIBDAT
SODYUM POTASYUM
TARTARATE

13.556

0,01%

4.041

0,00%

-

-

SODIUM STANNATE
SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK)

SODYUMMETASILIKAT
SODYUMSIYANUR

861.542

0,48%

SULFIRIK ASIT

-

-

SUPRAFESTHL94 REP 0-1

-

-

360

0,00%

TITAN
TITANTEL 8 MM

-

-

8.700

0,00%

-

-

38.759

0,02%

ZAMAK KULCE

12.800.727

7,09%

UFRS DÜZELTME FARKLARI

-1.440.368

-

180.511.416

100%

TOZ FOSFOR-ITHAL
TYPHOON
VULKANİZE FİBER LEVHA

TOPLAM

B.4 İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında
bilgi
Üretimdeki Eğilimler:
Şirketin üretim faaliyeti bulunmamaktadır.
Satıştaki Eğilimler:
Şirket performansını etkileyen başlıca faktörlerin başında küresel ve ulusal ekonomik
koşullar, başta ana metal sanayi, metale dayalı eşya imalatı sanayi, inşaat sanayi olmak üzere
metal ve emtialara dayalı talep, finansmana erişim, finansman maliyeti gibi konular

bulunmaktadır. Diğer yandan ulusal ve küresel kriz, daralma gibi olumsuz koşulların oluşması
şirket gelirlerine olumsuz etki edebilir.
Şirket 2016 yılı 12 aylık finansal tablolarına göre 139.104.841 TL hasılat elde ederek 2015
yılına göre satış gelirlerini %42 artırmıştır. 2017 yılı ilk dokuz aylık döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre satış hasılatı %92 artarak 180.511.416 TL olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılının ilk 9 aylık dönemini gösteren satışların dağılımını gösteren pasta grafik aşağıdaki
gibidir.

Şirketin 2017 yılı ilk 9 aylık satışlarının kırılımına bakıldığında tutar bazında en çok satışı
gerçekleştirilen ürün işlenmemiş külçe çinkodur. Toplam satış gelirlerinin %33’ünü
oluşturmaktadır. Çinkoyu %26 ile kalay takip etmektedir.
Maliyetlerdeki Eğilimler:
Şirketin üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketin faaliyet konusu hammadde ve metallerin
ithal edilerek satışa sunulması olduğu için en önemli maliyet kalemi tedarik edilen metallerin
satın alma maliyetidir. İhraççı’nın sattığı metallerin tedariki ağırlıklı olarak Londra Metal
Borsası’da
(‘LME’)
oluşan
döviz
cinsinden
belirlenen
fiyatlar
üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Metallerin tedarik maliyetleri LME fiyatlarının seyrine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Satış fiyatları döviz kuru ve LME fiyatları gözetilerek
güncellenmektedir.
Satışların maliyetine ilişkin olarak tablo aşağıda sunulmuştur. İhraççı’nın 2014-2016 yılları
arasında satışlarının maliyetinin hasılata oranı %95’tir.

(TL)

2014

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Satışların Maliyeti/Hasılat

2015

2016

93.787.828

98.064.520

139.104.841

-89.435.511

- 95.255.352

-129.585.831

-95,36%

-97,14%

-93,16%

2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro artışına paralel olarak satışların maliyeti
173.772.550 TL olarak gerçekleşmiş ve satışların maliyetinin hasılata oranı %96’dır.
(TL)

2016/9

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Satışların Maliyeti/Hasılat

2017/9

94.127.459

180.511.416

-89.581.353

-173.772.550

-95,17%

-96,27%

Stok Eğilimleri:
Şirket alınan sipariş ve yapılan satış anlaşmalarına istinaden ticari faaliyetlerini
yürütmektedir. Bu kapsamda şirketin 2016 yılı ortalama stokta kalma süresi 35 gün, 2017 yılı
ilk dokuz aylık dönem için stokta kalma süresi 29 gündür.
Stok (TL)

2012

2013

2014

2015

2016

2017/9

Stoklar

8.950.512

5.311.083

5.658.169

10.691.444

12.286.301

13.656.152

Satılan Malın Maliyeti
Stokların Tüketilmesi
Süresi

94.202.160

78.462.929

89.435.511

95.255.352

129.585.831

173.772.550

35

25

23

41

35

29

Stokların tüketilme süresi 2012-2016 yıllarının ortalamasında 32 gündür. Ürünlerin teslimat
süreçlerinin uzayabilmesine istinaden, stokların tüketilme süresi de uzamaktadır. Metal
fiyatlarında yaşanabilecek ani düşüşler şirketin stoklarını değer kaybına uğratabilmesi riskine
karşın şirket, yaklaşık satış büyüklüğü kadar yatırım şirketleri vasıtası ile ters pozisyon açarak
riskini hedge etmektedir.
İhraççı Türkiye Muhasebe Standardı’na (TMS 2-Stoklar) uygun olarak maliyetlerin satış
sonucu elde edilen tutardan yüksek olması durumunda stok değer düşüklüğü karşılığı
ayırmaktadır. Şirket 2016 yılı finansal tablolarına göre 152.326 TL 2017 yılı ilk dokuz aylık
finansal tablolarına göre 177.726 TL stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır.

B.5 İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri
Şirket grup şirketi değildir.
B.6 a. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak
%5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi
Tablo: Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı/

Son Genel Kurul

Adı Soyadı

09/08/2017

Son Durum itibariyle

(TL)

(%)

(TL)

(%)

Faruk ARİTİ

17.400.000

83,65

17.400.000

83,65

Moiz KOHEN

1.635.000

7,86%

1.635.000

7,86%

İzi KOHEN

1.700.000

8,17%

1.700.000

8,17%

b. İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında
bilgi
Şirket esas sözleşmesi gereği A grubu pay sahipleri şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında 15 (on beş) oy hakkında sahiptir.
B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında
meydana gelen önemli değişiklikler
Şirketin 31.12.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 12 aylık mali dönemlere ve 30.09.2017 ve
2016 6 aylık mali döneme ilişkin şirketin finansal durumunu gösterir tablolar aşağıdadır.
Bilanço (TL)
Aktif
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dön.Vergisi ile İl.Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bağımsız Denetimden Geçmiştir.
31.12.2016
31.12.2015 31.12.2014
30.562.089
23.690.859 19.049.006
3.606.539
1.599.830 4.425.687
162.283
13.511.577
10.271.366 6.626.804
4.108
58.950
8.684
200.119
12.286.301
10.691.444 5.658.169
763.754
411.362 2.107.110
159.160
158.058
22.433
230.650
337.566
20.779.245
14.776.706
461.910
9.358
9.358
3.379
20.566.350
14.280.000
-

Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenen Vergi Varlıkları
TOPLAM AKTİFLER
Bilanço (TL)o TL
Pasif
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kıs
Çalışanlara Sağ Faydalar Kap Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağ Faydalar Kap Karşılık
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisi ile İl.Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zar Yen Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğ Kap Gelir/Gider
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Kar/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM PASİFLER
Bilanço (TL)
Aktif
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dön.Vergisi ile İl.Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR

196.354
7.183
51.341.334

213.880
269.486
9.893
13.580
8.768
254.807
175.465
38.467.565 19.510.916

Bağımsız Denetimden Geçmiştir.
31.12.2016
31.12.2015 31.12.2014
23.696.610
16.799.333 12.691.375
23.007.964
15.905.838 12.343.134
58.540
79.405
110.058
67.527
42.601
59.288
243.067
77.480
285
1.880
521.244
28.550
159.160
158.058
48.414
14.707
6.105
48.414
14.707
1.425.321
613.068
445.395
60.754
458.831
613.068
445.395
905.736
26.219.403
21.055.164 6.374.146
26.219.403
21.055.164 6.374.146
20.800.000
20.800.000 5.000.000
5.096.334
592.330
(303.779)
34.518
51.341.334

(33.387)
(14.942)
561.479
848.245
(591.009) (532.602)
318.081 1.073.445
38.467.565 19.510.916

Sınırlı Denetimden Geçmiş
30.09.2017
35.385.755
4.810.242
14.255.389
2.829
13.656.152
2.430.007
139.096
92.040
21.419.442

Diğer Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenen Vergi Varlıkları
TOPLAM AKTİFLER

150.341
20.967.186
297.537
4.378
58.805.197

Bilanço (TL)
Pasif
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kıs
Çalışanlara Sağ Faydalar Kap Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağ Faydalar Kap Karşılık
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisi ile İl.Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zar Yen Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğ Kap Gelir/Gider
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Kar/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM PASİFLER

Sınırlı Denetimden Geçmiş
30.09.2017
24.279.327
19.572.067
3.677.256
67.641
275.266
186.968
110.124
8.251
308.134
73.620
73.620
4.741.810
3.261.148
40.262
448.551
991.849
27.784.060
27.784.060
20.800.000
5.096.334

Özet Rasyolar
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı
BORÇLULUK ORANLARI
Özsermaye/Aktif toplamı
Toplam Borç/Özsermaye

2014

2015

2016

1,50
1,06

1,41
0,77

1,29
0,77

0,33
2,06

0,55
0,83

0,51
0,96

623.379
(300.310)
1.564.657
27.784.060

Finansal Borç/Toplam Borç
Net Finansal Borçlar/Özsermaye
Finansman Giderleri/Net Satışlar (%)
K.V. Finansal Borçlar/Özsermaye
Net Finansal Borç (Varlık)/FVAÖK
FAALİYET ORANLARI
Stok Tutma Süresi (gün)
Alacak Tahsil Süresi (gün)
Ticari Borç Ödeme Süresi (gün)

0,94
-1,24
-0,04
1,94
-4,40

0,91
-0,68
-0,04
0,76
-11,05

0,95
-0,77
-0,06
0,88
-2,93

23,09
25,79
0,24

40,97
38,23
0,16

34,61
35,45
0,19

Şirketin 2014 yılı 12 aylık mali dönem sonucunda aktif toplamının %98’i dönen
varlıklardan oluşmaktayken bu oran 2015 ve 2016 12 aylık mali dönemlerde sırasıyla %62 ve
%60’a gerileyerek 30,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 30.09.2017 tarihli 9 aylık
mali dönemde dönen varlıklar 35,3 milyon TL seviyesindedir.
Şirketin 2016 yılı 12 aylık finansal tablo sonuçlarında nakit ve nakit benzerleri bir
önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %125 artarak 3,6 milyon seviyesine
ulaşmıştır. (31.12.2015; 1,6 milyon TL, 30.09.2017: 4,4 milyon TL)
Şirketin artan ticaret hacmine paralel 31.12.2016 12 aylık mali dönemde ticari alacakları
%32 artarak 13,5 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2015 ve 2014 yılları 12 aylık mali
dönemde şirketin ticari alacakları sırasıyla 10,2 milyon TL ve 6,6 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Ticari alçaklardaki artışa benzer bir artış yıllar içerisinde Şirket stok rakamlarında da
ortaya çıkmıştır. Şirket stokları 31.12.2014 yılı 12 aylık dönemde 5,6 milyon TL
seviyesindeyken 2015 yılının aynı döneminde %89 artarak 10,6 milyon TL seviyesine, 2016
yılının aynı döneminde ise %15 artarak 12,2 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Şirket duran varlıklarına 2015 yılında gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkulün dahil
edilmesi ile 2014 yılında 0,4 milyon TL seviyesinde olan duran varlıklar kalemi 2015 yılı 12
aylık dönemde 14,7 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2016 yılında aynı gayrimenkul
hazırlanan değerleme raporu ile yeniden değerlemeye tabi tutulmuş Şirket duran varlıkları
20,7 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Şirket aktif toplamı 2016 yılında bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %33
yükselerek 51,3 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. (31.12.2015: 38,4 milyon TL, 31.12.2014:
19,5 milyon TL). Bu artıştaki en önemli etken yatırım amaçlı gayrimenkulün şirket aktifine
dahil edilmesi olmakla birlikte, ticari alacaklar ve stoklardaki artış da aktif büyümesini
etkilemiştir.
30.09.2017 yılı 9 aylık mali tablo sonuçlarında ise Şirketin toplam aktifi 58,8 milyon
TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
31.12.2014 yılı 12 aylık dönemde 12,3 milyon TL olan Şirket kısa vadeli borçlanmaları
2015 yılı aynı döneminde %29 artarak 15,9 milyon TL seviyesine, 2016 yılı aynı dönemde ise
%45 artarak 23 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin kısa vadeli borçlanmalarının
tamamı banka kredilerinden oluşmaktadır. Banka kredilerindeki artışın etkisi ile şirket toplam
kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar içerisindeki payı 2016 yılı 12 aylık mali
sonuçlarda %46 seviyesinde gerçekleşmiştir. (30.09.2017: kısa vadeli borçlanmalar 19,5
milyon TL).
31.12.2016 tarihli 12 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda Şirketin
7.500.000 TL tutarlı değişken faizli, 15.507.964 TL tutarlı sabit faizli finansal borcu
bulunmaktadır.

30.09.2017 tarihli ara dönem sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolarda Şirketin faiz
riski 8.350.000 TL değişken faizli, 18.160.471 TL sabit faizli olmak üzere toplam 26.510.471
TL seviyesindedir.
2014 yılı 12 aylık mali dönem sonunda şirketin ödenmiş sermayesi 5 milyon TL
seviyesinde iken 2015 yılı 12 aylık mali dönemde sermaye artırımı ile Şirke ödenmiş
sermayesi 20,8 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Şirket 26.06.2015 tarihli olağanüstü genel
kurulunda alınan karar gereği sermayesini 5.000.000 TL’den 20.800.000 TL ye arttırmıştır.
İlgili kararı gereği bir defada artırılan 15.800.000 TL’nin 14.381.382 TL’si Şirket’in
ortaklarına olan borçlarından 1.075.259 TL’si 2014 yılı karından, kalan 343.359 TL’si ise
kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerde raporlanan özel fonlar hesabından karşılanmıştır.
B.8 Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler
Yoktur.
B.9 Kar tahmini ve beklentileri
Yoktur.
B.10 İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin denetim
raporlarındaki olumlu görüş dışındaki hususların içeriği
Yoktur.
B.11 İhraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması
İhraççı işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamak hususunda yeterlidir.
C—SERMAYE PİYASASI ARACI
C.1 İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek sermaye piyasası aracının menkul
kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi
Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi için başvuru
yapılmıştır. ISIN kodu SPK onayının ardından temin edilecektir.
Halka arz edilecek payların nominal adedi 17.000.000’dur.
C.2 Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi
İhraç edilecek paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
C.3 a. İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam
ödenmemiş pay sayısı
İhraççı’nın mevcut çıkarılmış sermayesi 20.800.000 TL olup, her bir payın bedeli 1 TL’dir ve
sermayenin tamamı ödenmiştir.
C.4 Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi



Kardan Pay Alma Hakkı
Oy Hakkı



Ortaklıktan Ayrılma Hakkı



Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı



Tasfiyeden Pay Alma Hakkı




Bedelsiz Pay Edinme Hakkı
Yeni Pay Alma Hakkı



Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı



Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı



İptal Davası Açma Hakkı



Azınlık Hakları



Özel Denetim İsteme Hakkı



Dönüştürme Hakkı

C.5 Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi
Yoktur.
C.6 Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru
yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin
bilgi
Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi için başvuru
yapılmıştır. Halka arz söz konusu payların Borsa’da işlem göreceği anlamına gelmemekte
olup, halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul’da işlem
görebilmesi Borsa İstanbul mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul’un
vereceği olumlu karara bağlıdır. Borsa’da işlem görme tarihi Borsa tarafından açıklanacaktır.
C.7 Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
SPKn’nun 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, Şirket genel
kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.
- Kardan pay almaya hak kazanılan tarih ve ödeme: İhraç edilen paylar herhangi bir kar
payı dağıtım tarihi itibariyle, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla
birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım
şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen
müsaade edilmediği sürece geri alınamaz
- Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler
tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü
avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz olarak
dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.
- Zamanaşımının kimin lehine sonuç doğuracağı: Zaman aşımına uğrayan temettü ve
temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon
Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
- Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik
pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir

sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanımı prosedürüne ilişkin olarak; yurt dışında yerleşik
pay sahipleri yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir.
- Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif
mahiyette olup olmadığı: Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,
Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu
olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar
zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde tevzi
olunur:
i. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karı %5’i nispetinde kanuni
yedek akçe ayrılır.
ii. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı
(temettü) ayrılır.
iii. Yukarıda yer alan indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara
ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
iv.
Net dönem karından, (i), (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra
kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya
TTK’n madde 521 uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
v. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
%10’u, TTK madde 519 ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına
ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı; dağıtım tarihi itibariyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
- Kar payı avansı: Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve TTK,
SPK ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı
dağıtabilir. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi,
bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup
edilmediği sürece ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

D—RİSKLER
D.1 İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri
hakkında bilgi
1.İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
Mal temininde aksama yaşanması ya da maliyetlerin yükselmesi şirketin finansal
performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

İhraççı farklı ülkelerden mal tedarik etmekle birlikte İhraççı’nın sattığı metalin tedariki
ağırlıklı olarak Londra Metal Borsası’da (‘LME’) oluşan döviz cinsinden belirlenen fiyatlar
üzerinden gerçekleştirilmektedir. İthalata konu olan hammaddelerin fiyatlarında görülebilecek
sert dalgalanmalar şirkete finansman yükü oluşturulabilir.
Olumsuz ekonomik koşullar dahilinde, tedarikçilerin finansal zorluklar ile karşılaşması,
devletler arası sorunlar, gümrük politikalarında değişiklikler, metal ve emtia ticaretini
engelleyebilecek unsurların oluşması durumunda İhraççı mal temininde sorun yaşayabilir.
İhraççı’nın mal temininde sorun yaşaması, finansal performansını olumsuz etkileyebilir.
İhraççı’nın önemli tedarikçilerini kaybetmesi ticari faaliyetlerini olumsuz yönde
etkileyebilir.
Meydana gelebilecek bir ekonomik küçülmede; tedarikçilerin finansal zorluklarla
karşılaşması, ticari ve diğer borçlarını ödeyemez hale gelmeleri ve ticari faaliyetlerini
durdurmaları durumunda, ihraççı hammadde ve yardımcı madde tedarikinde sorun
yaşayabilir. Böyle bir durum İhraççı’nın ticari faaliyetlerinde aksamalara neden olabilir.
İhraççı malın tedarik sürecinde ve yurt içi satış sürecinde uzun süreli sözleşme
yapmamakta, genellikle sipariş bazında ve teklif ile çalışılmaktadır.
İhraççı’nın ithalat sürecine ilişkin olarak hukukçu raporunda belirtildiği üzere 4 adet, 1 yıl
süreli anlaşması bulunmaktadır. Metal fiyatlarında sürekli değişimden kaynaklı şirket uzun
süreli anlaşma yapmayı tercih etmemektedir. Keza İhraççı’nın yurtiçi satış süreçlerinde de
fiyatlar LME’deki fiyatlara göre belirlendiğinden yazılı sözleşme yapılmamakta ve satış
şartları sipariş bazında belirlenmektedir. Hukukçu raporunda da belirtildiği üzere İhraççı’nın
yurtiçi satışlarına ilişkin yazılı sözleşmesi bulunmamaktadır.
Yapılan ithalat işlemleri ve yurt içi satış süreçlerinde faaliyetlerin genellikle sipariş bazlı
gerçekleşmesi, karşı tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi veya tam olarak yerine
getirmemesi riskini doğurabilir.
Alacakların tahsil edilmemesi durumu şirket performansını olumsuz etkileyebilir.
İhraççı’nın 30.09.2017 tarihli finansal tablolarına göre 14.255.389 TL ticari alacağı
bulunmakta olup, ticari alacakların tamamı kısa vadelidir. İhraççı’nın müşterilerinin
yaşayabileceği maddi sıkıntılar ya da iflaslar, şirket tahsilatlarını geciktirebilir, ya da alacağın
tahsil edilememe riskini doğurabilir. Şirket alacaklarını tahsil edememesi veya alacakların
tahsilinde gecikme yaşanması Şirket’in karlılığını, nakit akışını ve finansal durumunu
olumsuz etkileyebilir. Şirketin alacaklı olduğu dava ve icra takiplerinin toplamı hukukçu
raporunda 388.495 TL’dir.
Yönetim kadrosunda istikrarsızlık şirket performansını olumsuz etkileyebilir.
İhraççı’nın pazardaki rekabetçi konumun korunması ve ileriye dönük beklentilerinin
gerçekleşmesinde yönetim kademesinde (genel müdür, genel müdür yardımcıları) istikrar
önemli yer etmektedir. Yönetim kademesinde devamlılığın bozulması ve yaşanabilecek
istikrarsızlık; şirket’in finansal durumunda olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Ayrıca şirketin aile şirketi olmasından kaynaklı olarak aile çıkarları ile iş çıkarlarının
uyuşmaması işletmede verimsizliğe ve motivasyonsuzluğa neden olabilir.
Şirketin yurtdışı satışı bulunmaktadır. Yurt dışı satış yapılan bölgelerde yaşanacak
siyasi karışıklıklar, doğal felaket vs. gibi olumsuzluklar şirket finansal performansını
olumsuz etkileyebilir.
İhraççı’nın 31.12.2014 yılı mali tablolarında 4.934.133 TL, 2015 yılı mali tablolarında
4.961.584 TL, 31.12.2016 yılı mali tablolarında 16.850.168 TL ve 30.09.2017 tarihli finansal

tablolarına göre 11.898.398 TL tutarında yurtdışı satışı bulunmaktadır. Yurt dışı satış yapılan
bölgelerde yaşanacak siyasi karışıklıklar, ekonomik krizler, devletlerarası anlaşmazlıklar,
savaş, doğal felaket vs. gibi olumsuzluklar şirketin hasılatında olumsuz etki yaparak, şirket
finansal performansını olumsuz etkileyebilir.
Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artması
Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabet ortamının artması ile şirketin karlılığı azalabilir ve
sektörde ki pazar payı küçülebilir. Bu durum İhraçcı’nın finansal durumunu olumsuz yönde
etkileyebilir.
2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
Türkiye ekonomisinde ve ağırlıklı olarak satış yapılan sektörlerde yaşanabilecek olan
daralmalar
Küresel ekonomik koşullar ve ülkenin ekonomik performansı, tüketici harcamalarını etkileyen
unsurlardır. Yüksek işsizlik, faizlerde aşırı dalgalanmalar, yüksek tüketici borç seviyeleri,
döviz kurlarında aşırı dalgalanmalar gibi ekonomi de yaşanacak olumsuzluklar ve belirsizlik
ortamı sektör cirosunu ve karlılığını olumsuz etkileyebileceği için, sektörde faaliyet gösteren
firmaları ve dolayısıyla İhraççı’nın finansal performansını olumsuz olarak etkileyebilir.
Türkiye ve küresel ekonomide yaşanabilecek finansal daralmalar, stokların nakde
çevrilmesinde, ticari alacakların tahsilinde sorun yaratabilir. Böyle bir durum nakit sıkıntısına
ve/veya faaliyetlerin aksamasına neden olabilir. Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek
ekonomik daralma neticesinde talep azalmasından kaynaklı İhraççı’nın hasılatında ve
karlılığında azalma yaşanabilir.
Yoğun satış yapılan inşaat, metale dayalı eşya imalatı, metal ana sanayi gibi sektörlerde
meydana gelebilecek ekonomik daralmalar, sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal
durumunu ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca müşterilerin ödemelerini
geciktirmesi ya da ödeme yapamaması durumunda sektörün finansal performansı olumsuz
olarak etkilenebilir.
Döviz kurlarında dalgalanma, sektörün performansına olumsuz olarak yansıyabilir.
İhraççı’nın sattığı metalin tedariki ağırlıklı olarak Londra Metal Borsası’da (‘LME’) oluşan
döviz cinsinden belirlenen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. İhraççı malzeme
alımlarını ağırlıklı olarak USD cinsinden, satışlarını ise kısmi olarak döviz cinsinden
gerçekleştirmektedir. Döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle; hem
satılan malın maliyeti hem de stokların maliyetlerinde değişiklikler meydana gelebilir ve bu
durum İhraççının finansal performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Satın alınan ticari
mallar çoğunlukla Amerikan Doları bazında ve/veya yabancı para birimi ile satın alınmakta
olduğundan TL ile yapılan satışlarda, özellikle vadeli TL satışlarında döviz kurunun aşırı
artışı halinde firmanın zarar etme riski vardır.
Metal fiyatlarında dalgalanma, sektör performansını olumsuz etkileyebilir.
İhraççı’nın ana faaliyeti sanayiye yönelik hammadde ve metallerin ithal edilerek satışa
sunulması olduğundan metal ve emtia piyasasında dalgalanmalar şirket performansını
olumsuz etkileyebilir. Metal fiyatlarında ani düşüşler, şirketin mevcut stoklarını değer
kaybına uğratabilecekken, metal fiyatlarının yükseliş gösterdiği dönemlerde ise şirketin
maliyetleri yükseltebilir. Stokların değer kaybına uğraması ya da şirket maliyetlerinin
yükselmesi şirket karlılığını düşürebilir.

Doğal afet, sel, deprem yangın vs. gibi olumsuzluklar sektör finansal performansını
olumsuz etkileyebilir.
İhraççı faaliyetlerinin tamamını İstanbul’da bulunan tesislerde sürdürülmektedir. Türkiye’nin
büyük bir bölümü, deprembilimciler tarafından deprem riskinin yüksek olduğu bölge olarak
tanımlanmakta, İstanbul ise birinci derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır. Türkiye,
yakın geçmişte şiddetli depremlere sahne olmuştur. 17 Ağustos 1999 tarihinde, İzmit’i
çevreleyen bölgede Richter ölçeğine göre 7,4 şiddetindeki bir deprem, 12 Kasım 1999
tarihinde ise Ankara ve İstanbul başta arasında yer alan Düzce’de başka bir deprem meydana
gelmiştir. Bu depremlerde İhraççı’nın faaliyetleri açısından olumsuz bir gelişme
yaşanmamıştır.
Faaliyet tesislerinin bulunduğu İstanbul veya büyük müşterilerin yoğunlaştığı şehirlerde
şiddetli bir depremin meydana gelmesi; tesislerin hasar görmesine, faaliyetlere ara
verilmesine, müşteriler tarafından yürütülen sınai faaliyetlerin durmasına neden olabilir. Bu
durum faaliyet sonuçlarını ve mali durumu olumsuz yönde etkileyebilir.
Finansman maliyetlerinin yüksek olması, risk artırıcı bir unsurdur.
Ülkemizde finansman maliyetlerinin yüksek olması, finansmana ihtiyaç duyulduğunda
firmalara yüksek maliyet getirmektedir. Kredili mal alımında, sektörde faaliyet gösteren
firmaların yüksek maliyete katlanması sektör için risk oluşturmaktadır.
3. Diğer riskler:
3.1.İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
Şirket hisseleri fiyat ve hacim dalgalanması yaşayabilir.
İhraççının payları halka arz öncesinde BIST veya benzer örgütlü piyasa da işlem görmemiştir.
Halka arz edilecek paylar, şirketin mali yapısındaki gelişmelere ve ekonomideki gelişmelere
bağlı olarak ikincil piyasada hacim ve fiyat bazında dalgalı bir seyir izleyebilir. İkincil
piyasada ihraç edilen paylara ilişkin, likidite oluşmaması durumunda, pay sahipleri istedikleri
miktar ve fiyattan paylarını satamayabilirler.
Şirketin finansal performansı beklentilerin altında gerçekleşmesi ve ekonomik koşulların
kötüleşmesi durumunda şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcı piyasa riskinin farkında
olarak yatırım kararı almalıdır.
Halka arz sonrası İhraççı’nın ana pay sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir
bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer pay
sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir.
Halka arzın tamamlanmasından sonra, İhraççı’nın ana pay sahipleri, ortaklık sermayesinin
çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Ortaklık paylarının çoğunluğunu ve imtiyazlı
payları elinde bulunduran ortaklar olarak, şirketin, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve
önemli şirket işlemleri de dahil olmak üzere, hissedar onayı gerektiren tüm konularda önemli
ölçüde etki sahibidir. İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarları diğer pay
sahiplerinin çıkarlarından farklılık gösterebilir ve ortaklık lehine olacak veya diğer pay
sahiplerinin çıkarlarının korunmasını sağlayacak belli kararlar alınmasına veya belli
girişimlerde bulunulmasına engel oluşturabilir. Pay çoğunluğunun belli ellerde toplanmış
olması çoğunluk hisselerinde gerçekleşebilecek bir el değiştirme işlemini geciktirme, erteleme
veya önleme sonucunu doğurabilir ve kar payı dağıtımı, yeni pay çıkarılması gibi pay
sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebilecektir. Tüm bunlar faaliyetler,

beklentiler, mali durum ve faaliyetlerin sonuçlarını olduğu kadar, payların piyasa fiyatını da
etkileyebilir.
İhraççı, ana sözleşmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay
sahiplerine temettü ödeyemeyebilir.
Halka açık şirketler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve şirket kar dağıtım
politikalarına göre kar payı dağıtımı yapmaktadır. İhraççı kar payı dağıtımı yapabileceği gibi,
kar payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır.
İhraççı’nın sürdürülebilir karlılık hedefine ulaşması birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında;
gelecekteki faaliyet zararlarının büyüklüğü ve süresi, gelecek projelerin seviyesi ve
zamanlaması, istenen fiyatlarda satış yapabilme kabiliyeti, Şirketin yeni teknolojileri, piyasa
ve mevzuat gelişmelerini uyarlama kabiliyeti gibi birçok faktör sıralanabilir. İhraççı’nın
karlılığını sürdürememesi durumunda; İhraççı’nın faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet
sonuçları olumsuz yönde etkileyebilir.
Ortaklığın kar payı dağıtımı gerçekleştirebilmesi için öncelikle ilgili yılı kar ile tamamlaması
ve/veya özkaynakları altında dağıtılabilir kar olması gerekir. İhraççı gelecek yıllarda kar elde
etmesine bağlı olarak temettü dağıtımı yapabileceği gibi, zarar edilmesi halinde ise ihraççının
kar payı dağıtması mümkün olmayabilir.
Şirket ortakları arasında olabilecek çıkar çatışmaları veya anlaşmazlıklar, yönetim
hâkimiyetinin değişmesine ve/veya Şirketin gelir ve karlılığının olumsuz yönde
etkilenmesine ve hatta ticari faaliyetlerinin sekteye uğramasına sebep olabilir.
Şirketin mevcut ortakları halka arzın tamamlanmasından sonra Şirket paylarının yaklaşık
%51’ine sahip olacaktır. Şirket ortakları arasında olabilecek çıkar çatışmaları veya
anlaşmazlıklar Şirket Yönetim Kurulunca karar alınmasını geciktirebilir. Ortaklık lehine
olacak veya diğer pay sahiplerinin çıkarlarının korunmasını sağlayacak belli kararlar
alınmasına veya belli girişimlerde bulunulmasına engel olunabilir.
Şirket halka açıldıktan sonra ve detayı Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun7.3 maddesinde
belirtilen taahhütlerdeki sürelerin bitmesinde sonra Halka Arz Edenlerden biri veya hepsi
Şirketteki paylarını satabilir. Mevcut ortaklar Şirket pay yapısı içinde azınlık durumunda
kalabilir. Halka Arz Edenler arasında olabilecek fikir ayrılıkları, mevcut ortaklardan bir veya
daha fazlasının paylarını satmasına ya da Şirkette karar alınamamasına sebep olabilir. Bu ve
benze durumlar Şirketin yönetim hâkimiyetinin değişmesine sebep olabilir. Yönetim gelirini,
karlılığını ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir ve hatta ticari faaliyetlerini
sekteye uğratabilir.
3.2. Mevzuattan kaynaklanan riskler
İthalatın kısıtlanması riski
Olağandışı durumlar haricinde mevzuattan kaynaklanacak bir risk görülmemektedir. İthalatın
tamamen yasaklanması bir risk olarak addedilebilir ancak ticareti yapılan malzemeler sanayi
sektörünü besleyen önemli ve temel hammaddeler olması ve büyük çoğunluğunun yerli
ikameleri olmaması nedeniyle bu risk düşük seviyededir.
Çevre kanunu ve iş güvenliği kanunu kapsamında mevzuattan kaynaklanan riskler
6331 sayılı iş sağlığı ve “İş Güvenliği Kanunu” ve 2872 sayılı “Çevre Kanunu” kapsamında
İhraççı mevzuatlarda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür. Mevzuata
aykırı davranılması halinde; ihraççı ve yöneticileri için hukuki ve cezai sorumluluklar
doğabilir. Böyle bir durumda faaliyetler olumsuz yönde etkilenebilir.

Çevre ve iş güvenliği mevzuatına aykırı olarak çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike
yaratan uygunsuz durumların bulunması halinde; söz konusu uygunsuzlukların giderilmesi
için İhraççı’ya süre verilmemesi veya verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun
giderilmemesi; çevre izin belgesinin iptal edilmesine ve İhraççı’nın faaliyetlerinin, kısmen
veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulmasına neden olabilir.
İhraççı şirket bünyesinde 30/09/2017 tarihi itibariyle beyaz ve mavi yaka toplam 24 çalışan
istihdam edilmektedir. İhraççı mevzuata uygun biçimde iş güvenliğine ilişkin tüm önlemleri
almış olsa dahi çalışanlarının iş yerinde geçirebileceği iş kazalarından kusur aranmaksızın
sorumludur. Ayrıca söz konusu mevzuat, kanun ve yönetmeliklerde gelecekte yapılabilecek
değişikliklerin zamanlaması ve içeriği İhraççı’nın kontrolü dışında olup, olası değişiklikler
İhraççı’nın faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
Türkiye’deki kanunlar ve düzenlemelerde, İhraççı ’nın hukuki ve operasyonel risklerini
artıracak değişiklikler yapılabilir.
İhraççı, Türk kanunlarına uygun olarak kurulmuştur ve bu kanunlara tabi olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. İhraççı, Türkiye’deki mevzuat ve düzenlemelere ilişkin yorumunun her
durumda doğru olacağı veya yorumun düzenleyici kurumlar veya diğer makamlar tarafından
kabul göreceği veya dava edilmesi yoluyla ihtilafa konu olmayacağı konusunda güvence
veremez. Düzenleyici kurumlar veya mahkemeler gibi yetkili makamlar tarafından İhraççı’ya
karşı açılacak ve İhraççı aleyhine sonuçlanacak her bir iddia, yasaların öngördüğü para
cezaları dahil yaptırımların uygulanması veya İhraççı aleyhine verilen mahkeme kararları ile
sonuçlanabilir.
Sonuç olarak, İhraççı uygulamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalabilir ve bu durum
İhraççı’nın faaliyetleri ve finansal durumu üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.
3.3.Konjonktürden kaynaklanan riskler
Yerel ve/veya küresel konjonktürde olağanüstü koşullar oluşabilir.
Türkiye’de ya da küresel konjonktürde yaşanabilecek olağanüstü durumlar;





Mevcut siparişlerin feshine ya da potansiyel siparişlerin gerçekleşmemesine neden olabilir.
Bu durum mali sonuçları olumsuz etkileyebilir.
Ticari alacakların ve/veya stokların kısa sürede nakde çevirmesine imkan tanımayabilir ve bu
durum nakit sıkıntısına ve faaliyetlerin aksamasına neden olabilir.
Gerek talep azalmasına gerekse girdi maliyetlerinin yükselmesi sonucu, -kısa vade için bile
olsa –kar marjlarında daralmaya neden olabilir.
Yurt içi ve yurt dışı müşterilerin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesine ve alacakların
tahsil edilememesine neden olabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek ek finansman ihtiyacı
finansal durum ile faaliyet sonuçları olumsuz yönde etkilenebilir.

3.4.Finansal Riskler
Sermaye Riski
Toplam Özkaynak / Net Finansal Borç Oranı olarak ifade edilen sermaye riski için şirket
borç/öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını arttırmayı hedeflemektedir.
30.09.2017 tarihi itibari ile özkaynak / net finansal borç oranı aşağıdaki gibidir:
Sermaye Riski ( TL )
Finansal Borçlar

30.09.2017
26.785.737

Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Net Finansal Borç
Toplam Ödenmiş Sermaye
Özkaynak / Net Finansal Borç Oranı

4.810.242
21.975.495
27.784.060
1,26

30.09.2017 tarihli finansal tablolarına göre Özkaynak / Net Finansal Borç Oranı 1,26 olup,
mevcut durumda ihraççının finansal yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunmamaktadır.
Fakat takip eden yıllarda Özkaynak / Net Finansal Borç Oranının 1’in altına düşmesi durumu
risk yaratabilecektir.
Kredi Riski
Kredi riski taraflardan birinin finansal yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklı risk
olarak tanımlanmakta olup, şirketin kredi riski, ticari alacakları, diğer alacakları ve
bankalardaki mevduatlarından oluşmaktadır. 30.09.2017 tarihli finansal tablolara göre ilgili
kalemler aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.
Kredi Riski ( TL )
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

30.09.2017
4.810.242
14.255.389
14.255.389
2.829
2.829

Söz konusu alacakların tahsilinde sorun yaşaması durumunda İhraççı’nın mali durumu
olumsuz yönde etkilenebilecektir.
Likidite Riski
Şirket borç gereksinimlerini karşılayabilmek adına kredi sağlayıcılardan, finansman
sağlayarak likidite riskini yönetmektedir. Piyasalarda meydana gelebilecek ekonomik kriz ya
da daralmalar, kredi faizlerinin yükselmesi, şirket kredi notunun düşmesi gibi durumların
oluşması halinde ihraççı bu durumdan olumsuz olarak etkilenebilecektir.
Piyasa Riski
Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar yada ekonomide resesyon dönemine
girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır. İhraççı faaliyetlerinden kaynaklı piyasa riskine
maruz kalabilir.
Kur Riski
Döviz kurlarında ani değişler neticesinde firmaların gelir gider ya da nakit akımlarında
oluşabilecek olumsuzluklar kur riski olarak tanımlanır. Şirket müşterilerinden olan döviz
alacaklarının ve tedarikçilere olan döviz borçlarının TL’ye çevrilmesi süreçlerinde kur riskine
maruz kalabilir.
30.09.2017 itibariyle Net Yabancı Para Varlık / ( Yükümlülük ) Pozisyonu (1.078.961)TL’dir.
Faiz Oranı Riski
Faiz oranlarındaki değişkenlik olarak tanımlanan faiz oranı riskinden kaynaklı olarak
firmaların sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, firmaların varlık/borç ve net

gelir pozisyonunu önemli ölçüde etkileyebilmektedir. İhraççı, faiz oranlarındaki değişmelerden
kaynaklı faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülüklerinde faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.

Şirketin 30.09.2017 tarihli finansal tablolarına göre 8.350.000 TL tutarında değişken faizli ve
18.160.471 TL tutarında sabit faizli olmak üzere toplam 26.510.471 TL tutarında finansal
borcu bulunmaktadır.
Stoktaki emtianın satılmama riski
Bedeli ödenerek satın alınan emtianın satılamaması ek finansman yükü oluşturabilir.
Finansman Maliyetlerinin çok yükselmesi veya finans imkanlarının tıkanması
Finansman maliyetlerinin çok yükselmesi şirketin kullanacağı dış kaynaklarda ek maliyet
yaratacak olup, şirketin karlılığına olumsuz etki yapabilir. Finansman imkanlarının tıkanması
durumunda ya da şirket kredibilitesinin negatif seyir izlemesi durumunda şirket likidite
riskine maruz kalabilir.
D.2 Sermaye piyasası aracına ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi
İhraca konu olan paylar ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve işlem
hacmindeki dalgalanmalar görülebilir.
Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor
olup, ilk defa Borsa İstanbul’da halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, fiyat
tespit raporu ile belirlenmiş olup, arz sonrası Borsa İstanbul’da işlem göreceği pazarda
oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir.
Ülke genelinde ve/veya küresel ekonomide görülebilecek daralmalar bununla birlikte
Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörde olumsuz gelişmelerin yaşanması; Şirket’in hasılat ve
karlılık gibi finansal performans göstergelerini doğrudan etkileyebilir. Şirket’in olumsuz bir
mali performans sergilemesi durumunda ise Şirket paylarının değeri düşebilir veya hisse
fiyatında sert dalgalanmalar görülebilir. Şirket’in mali performansı pozitif ayrışma gösterip
olumlu bir seyir izlese dahi dünya ve/veya ülke genelinde faiz oranları, döviz kurları gibi
genel piyasa koşullarını etkileyen göstergelerde hareketlilik yaşanması, sermaye piyasası
araçlarına olan talebi etkileyecek olup; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak
olumsuz etkileyebilir, söz konusu gelişmeler de aynı ölçüde Şirket’in hisse fiyatına da
yansıyabilir.
İhraççı, gelecek dönemde kar payı ödememeye karar verebilir ya da kar payı dağıtamayabilir.
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları
tarafından belirlenecek kâr dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççının gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına
ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın
dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççının kar payı
dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, geçmiş yıllar
zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde
genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa’da işlem gören anonim şirketler karını
nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Ayrıca,
Şirket’in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar
verebilir.
Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket’in
tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak

eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra
ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.
Fiyat tespit raporu kaynaklı riskler
Şirket’in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat tespit raporundaki
varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirket’in finansal performansı beklentilerin
altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket’in
paylarının fiyatı düşebilir.
Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi İhraççının
pay fiyatının halka arz sonrasındaki seyrini etkileyeceğinden, yatırımcıların yatırım
kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından vermesi
gerekmektedir.
E—HALKA ARZ
E.1 Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı
tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini
maliyetler hakkında bilgi
E.2 Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek
tahmini net gelir hakkında bilgi
E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları
E.4 Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli
menfaatleri
İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzından, İstanbul Metal fon geliri
elde edecek olup, halka arza aracılık eden Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arza
aracılık komisyon geliri elde edecektir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin elde edeceği komisyon, halka arzdan elde
edilecek gelirin %4’ü oranındadır. Bu komisyona ait %5 oranında Banka ve Sigorta Muamele
Vergisi alınacaktır. Komisyona ait olan %5 oranında ödenecek olan Banka ve Sigorta
Muamele Vergisi İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ödenecektir.
Halka arzın tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. Yetkili kuruluş
ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yetkili kuruluş halka arz işlemi
nedeniyle elde edeceği komisyon hariç doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına
bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yetkili kuruluş ile ihraççının sermayesinin
%5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşma yoktur
E.5 Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı
-

İhraççı İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen taahhütler:
Şirket yönetim kurulu 21/11/2017 tarihli ve 20 sayılı kararı ile Şirket paylarının
birincil halka arzını takiben, pay senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş’nde işlem
görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye

artırımı yapılmamasını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına karar
verilmiştir.
-

Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Halka arz eden ortaklardan Moiz KOHEN, Etual KOHEN ve Faruk ARİTİ 27 Kasım
2017 tarihinde, İzi KOHEN 16.01.2018 tarihinde aşağıdaki taahhütleri vermişlerdir;

-



“Paylarımı, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren
bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağımı,
bu payların halka arz fiyatının altında borsa satılması sonucunu doğuracak
şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağımı ve borsa dışında söz konusu
payları iktisap eden kişilerinde bu sınırlamaya tabi olduğuna ilişkin söz konusu
kişilere bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim.”



“Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında halka arz
edilecek 17.000.000 TL nominal değerli payların %25’ine tekabül eden
4.250.000 TL’lik paylar (satışa hazır bekletilen paylar) tamamen satılmadığı
sürece halka arz edilecek paylara ilişkin izahnamenin Kamuyu Aydınlatma
Platformunda ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca paylarımı borsada
satmayacağımı, sahip olduğum paylarımı borsada satılması sonucunu doğuracak
şekilde herhangi bire işleme tabi tutmayacağımı ve Borsa dışında söz konusu
payları iktisap eden kişilerin de bu sınırlamaya tabi olduğuna ilişkin söz konusu
kişilere bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim.”

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrası
uyarınca, şirketin hakim ortakları tarafından sahip oldukları payları , şirket paylarının
Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının
altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklardır. Aynı tebliğin 9. Maddesinin 3. Fırkası
çerçevesinde, satışa hazır hale getirilen paylar tamamen satılmadığı sürece şirketin
hakim ortakları sahip oldukları payları izahnamenin KAP’ta ilan edildiği tarihten
itibaren bir yıl boyunca Borsa’da satamazlar ve bu payları Borsa’da satılması sonucunu
doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutamazlar.
-

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

İhraççının halka arz edilecek paylarının satışı, Yetkili Kuruluş olan Turkish Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu
kapsamda Yetkili Kuruluş, satılamayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmaktadır.
E.6 Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi
E.7 Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi

