
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.    

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin  

Yönetim Kurulu Raporu 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Bedelli Sermaye artırımından 

elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33. maddesi uyarınca; 

“(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları 

borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, 

sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor 

hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin 

onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. 

Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 

halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem 

gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan 

ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş 

günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta 

yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından 

yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu 

yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. 

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci 

fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde 

gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel 

durum açıklaması yapılması zorunludur.” 

 

İşbu Rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun 

hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış olup 11.02.2020 tarih ve 312 No’lu 

yönetim kurulu kararının ekidir.  

 

1. İhraççıyı Tanıtıcı Bilgiler 

a) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:  İstanbul, 601638 

b) Adresi: Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No.6/1 Şişli, İstanbul 

c) Tel :  0 (212) 9630021 

d) Faks: 0 (212) 9630069 

e) Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 20.000.000 TL 

 

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi 

Şirketimiz özkaynaklarını güçlendirmek, iş hacmini ve girişim sermayesi yatırımlarını 

artırarak büyümesini sürdürmek amacıyla sermaye artırımı planlamaktadır.  

 

 



3.  Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri 

Şirketimiz özkaynaklarını güçlendirmek, iş hacmini ve girişim sermayesi yatırımlarını 

artırarak büyümesini sürdürmek üzere yapılan sermaye artırımından, 86.631 TL olması 

beklenen masraflar çıktıktan sonra elde edilecek 9.913.369 TL tutarındaki kaynağın; 

- 1.750.000 TL’si Gedik Yatırım Holding A.Ş.’den alınan borca istinaden Gedik Yatırım 

Holding’e iade edilecek ve 1.750.000TL’si MV Holding A.Ş.’nin daha önce koymuş olduğu 

sermaye avansı nedeniyle sermaye koyma borcundan mahsup edilecektir. 

- 2.163.369 TL’sinin yeni girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması, mevcut durumda 

iştirak edilmiş iştiraklerin işletme sermayesi ve büyüme finansmanı ihtiyaçlarının 

karşılanması ve bu suretle girişim sermayesi yatırımlarında bulunulması için 

kullanılacaktır. Sermaye artışı sonrası Quantco Enerji Yazılım A.Ş.’de 600.000TL’lik 

yatırım yapılması planlanmaktadır. Bunun dışında kesinleşmiş bir yatırım 

bulunmamaktadır. Kalan tutar ile de, yıl içinde çıkacak fırsatlara göre yatırım yapılması 

planlanmaktadır. 

- 4.250.000 TL’sinin de yurtiçinde yeni girişimlerin bulunması, yurtiçi ve yurtdışı pazar 

araştırmalarının yapılması, rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, satış ve pazarlama 

konularında gerekli partnerlerin bulunması gibi operasyonel giderlerin finansmanında 

kullanılması planlanmaktadır. 
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