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1.GENEL BİLGİLER
2006 yılında Taksim Yatırım Ortaklığı adıyla kurulan ve 2012 yılının ilk çeyreğinde Asya Menkul
Kıymetler Yatırım Ortaklığı olarak değişen unvanı ile işlemlerine devam etmiştir. 2012 yılının
son çeyreğinde Altınyağ, Endeks Menkul ve Endeks Gayrimenkul gibi şiketlerin kurucu ve büyük
ortağı konumunda olan Mehmed Nureddin Çevik tarafından imtiyazlı payları satın alınan şirketimiz, 08.10.2012 tarihinde Artı Yatırım Holding ismini alarak yeniden yapılandı. Artı Yatırım
Holding; enerji, gayrimenkul, finans başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirme ve kârlı yatırımların yatırımcısı olma yolunda hedeflerini büyütmektedir.
Artı Yatırım Holding, stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, 2016 yılında
%9,54 oranında A grubu hissedarı olduğu Altınyağ Kombinaları A.Ş aracılığıyla da yatırım yapmaktadır.
Artı Yatırım Holding hisseleri BIST A.Ş.’de ARTI kodu ile işlem görmektedir. 30 Eylül 2016 tarihi
itibariyle şirketin toplam halka açıklık oranı %99’dur.
1.1. Kurumsal Profil
Ortaklığın Ünvanı:
Ticaret Sicil No:
Mersis No:
Vergi Dairesi/No:
Adres:

E-posta:
Internet Adresi:

Artı Yatırım Holding A.Ş.
578747
0816 0477 8330 0018
Üsküdar - 816 047 7833
Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri
Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar /
İstanbul
Telefon: 0216 290 79 59
Fax: 0216 290 79 63
info@artiyh.com.tr
www.artiyatirimholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı
Artı Yatırım Holding AŞ. kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
50.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 10.000.000 TL’dir.
Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
30 Eylül 2016
Ortaklığın Adı Soyadı
Mehmed Nureddin Çevik A Grubu
İmtiyazlı
Ömer Halit Celep
Şerif Hüseyin Yaltırık
Biz AG
Diğer (Halka Açık)
Artı Yatırım Holding A.Ş.
Toplam

Pay Tutarı (TL)
100.000

Pay Oranı (%)
1

1.433.000
995.000
900.000
6.532.239
39.761
10.000.000

14,33
9,95
9
65,32
0,4
100
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Artı Yatırım Holding A.Ş payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkında, B grubu payların her biri 1 oy
hakkında sahiptir. A grubu paylar sermayenin % 1’ini, B grubu paylar ise %99’unu temsil etmektedir.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 02.03.2012 tarihinde 2.700.000.- TL’den 5.000.000.-TL’ye,
04.10.2012 tarihinde 5.000.000.- TL’den 10.000.000.-TL’ye artırılmıştır. Ayrıca kayıtlı sermaye
tavanı 5.000.000.-TL’den 50.000.000.-TL’ye çıkartılmıştır.
1.3 Personel Bilgileri
Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde rapor döneminde ortalama 128 personel görev almıştır.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR
Artı Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu üyeleri bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
Adı Soyadı
Mehmed Nureddin Çevik
Hamit Serkan Drahor
Birol Yenal Pehlivan
Miryam Maştaoğlu
Bedri Ergülser

Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi
15.05.2015-2018
15.05.2015-2018
15.05.2015-2018
15.05.2015-2018
01.07.2016-2018

TTK ya uygun olarak Oluşturulan Komiteler;
Denetim Komitesi
Adı Soyadı
Mehmed Nureddin ÇEVİK
Birol Yenal PEHLİVAN

Unvan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adı Soyadı
Hamit Serkan DRAHOR
Birol Yenal PEHLİVAN

Unvan
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar
Şirket 2016 yılı ilk 9 ayında üst düzey yöneticilere toplam 579.872- TL tutarında ücret ve benzeri
menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.
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3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimizin 30 Eylül 2016 itibariyle %9,54 oranında iştirak ettiği Altınyağ Kombinaları A.Ş,
üretimini yaptığı ürünlerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve ürünlerdeki kalitesini yükseltmek amacıyla laboratuar ve kalite kontrol birimlerince ilgili
dönem içerisinde faaliyetlerine temel düzeyde devam etmiştir.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1. Şirket Faaliyetleri
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere 16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.
Şirketimizin faaliyet konusu 08.10.2012 tarihinde “Yatırım Holding” olarak değişmiştir.
Bu çerçevede, Şirketimizin amaç ve konusu, her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım
yapmak ve işletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir.
Şirket’in yeni yatırım kararları için fizibilite çalışmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak
finansman miktarları, piyasa şartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilecek olup; hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları,
gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.
Şirketimiz
tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla,
teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin
geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir.
Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut
şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır.
Şirketimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Özel Önem Arzeden Hususlar;
•

•

•

04.06.2015 tarihinde şirketimiz ile Müjdat Uslu arasında isteğe bağlı olarak borç
yeniden yapılandırmaya ilişkin protokole istinaden muaccel hale gelmiş olan
28/05/2015 tarihli 6 milyon TL tutarındaki senet ile ilgili olarak hukuki süreç
başlatılmıştır.
Yönetim Kurulumuz 29.09.2015 tarihinde; Müjdat Uslu’dan T.C. İstanbul 11. İcra
Müdürlüğü 2015/15812 esas sayılı kararı gereği doğan alacağın 5.000.000 TL ’lik
(Beşmilyon Türk Lirası) kısmının, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. ne
cari borç dolayısıyla doğmuş bütün borçların teminatını teşkil etmek üzere Borçlar Kanunu’nun 162. maddesi ve devamı hükümleri gereğince gayrikabili rücu
olarak devir ve temlik edilmesine karar vermiştir. Bu karar 03/03/2016 tarihinde Artı Holding’in Karsusan’a olan borcunu kapatması ile birlikte feshedilmiştir.
Şirketimizin 11.025.156,69 TL nominal A grubu hissesine sahip olduğu Altınyağ
Kombinaları A.Ş. paylarının 5.300.000 TL nominali, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.’ye oluşmuş ve oluşa-cak borçlara mahsuben, Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin 30.09.2015 tarihi itibari ile hesaplamış olduğu 2,4128 TL bedeli ile devredilmiştir.
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4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız
4.2.1. Altınyağ Kombinaları A.Ş. (İştirak)
Türkiye’nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak 1962 yılından bu yana bitkisel
yağ üretimi yapan Altınyağ Kombinaları A.Ş (Altınyağ), kuruluşunun 50. yılında Artı Yatırım
Holding çatısı altına girdi. Şirket, iştigal konusu bitkisel yağ üretim ve satışı olan ve BIST A.Ş.’de
işlem gören Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin 17/10/2012 tarihinde %20,73 oranında hisselerini
devir almak suretiyle bünyesine dahil etmiştir. 30/10/2013 tarihinde Masum Çevik’e ait %6.63
oranında hisse satın alınarak iştirak oranımız %27.36 ulaşmıştır. 14.01.2015 tarihinde %2.36
oranındaki A Grubu hissemiz Şerif Hüseyin Yaltırık’a devredilmiş, kendisi de Altınyağ bünyesine katılmıştır, bu işlem sonucunda iştirak oranımız %25 ‘e düşmüştür.
30/10/2013 itibarıyla Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 3.974.843,42 adet A Grubu payı Masum Çevik'ten pazarlık usulü ile 1 TL nominal üzerinden satın alınmış idi. 08/09/2015 tarihi itibari ile
3.974.843,42 adet A Grubu payı Masum Çevik'ten alınan paylar aynı bedel üzerinden 1 TL nominal üzerinden Masum Çevik'e devredilmiş ve bu bedel Masum Çevik'e olan borçtan mahsup
edilmiştir.
Şirketimizin 11.025.156,69 TL nominal A grubu hissesine sahip olduğu Altınyağ Kombinaları A.Ş.
paylarının 5.300.000 TL nominali, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.’ye oluşmuş ve oluşacak borçlara mahsuben, Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin
30.09.2015 tarihi itibari ile hesaplamış olduğu 2,4128 TL bedeli ile devredilmiştir. Bu işlemin sonucunda Altınyağ pay oranımız %9,54 e gelmiştir.
Altınyağ Kombinalarının %65,73’ü halka açıktır. Şirketin ana hissedarları Artı Yatırım Holding ve
Enver Çevik’tir. Şirketin ödenmiş sermayesi 60 Milyon TL dır. Altınyağ ve iştiraki Gürtaş’a, piyasadan alınan hisse senetleri ile birlikte ÇEVİK ailesinin yaptığı yatırım tutarı toplamda 53 milyon
TL’yi aşmıştır. Artı Yatırım Holding, Altınyağ şirketinin A grubu imtiyazlı yönetim hisselerine sahiptir. Artı Yatırım Holding bünyesine geçmesiyle birlikte yapılan yatırımların yanı sıra küresel pazara yönelen vizyonuyla da Altınyağ, tarihinin en önemli kilometre taşlarını kaydetti. Altınyağ, bu tarihten itibaren son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel
pazarda daha karlı gördüğü ham yağ üretimine odaklandı. Öte yandan hem çevre dostu, hem de
yemeklik yağ sektörü için ham ve yarı mamul madde özellikleri yanı sıra pazarda talebin giderek
arttığı biodizel yakıt üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlandı.
Altınyağ, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüksek teknolojik donanıma sahip tesislerinde deneyimli ekibiyle ayçiçek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ ile yem sektörünün vazgeçilmez ihtiyacı küspe üretimini sürdürmektedir. Üretim
ve hizmet kalitesi ile örnek ve öncü bir sanayi kuruluşu olan
Altınyağ’ın 15 bin metrekaresi
kapalı, 31 bin metrekarelik alana yayılan fabrikası, tohumun türüne göre günlük yaklaşık 700
ton yağlı tohum işleme, ürünün çeşidine göre yaklaşık 350 ton rafinasyon kapasitesine erişmiş bulunmaktadır.
Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- TL’dir.
01.01.2016 – 30.09.2019 arası 9 aylık dönemde sermaye artırımı yapılmamıştır. Sermayenin %
65,73 oranındaki kısmına ait hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.

6

Altınyağ’ın yıl içerisinde yaptığı yatırımlar aşağıda özetlenmiştir;
Şirketimizin artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle ortaya çıkan ilave kapasite ihtiyacımızı
karşılamak bakımından Ekstrasyon ünitesi, nötralizasyon ünitesi, seperatör, kırma makinesi, depolama ve çelik silolar inşa etme yatırım planlarımız ile bağlantılı olarak, T.C.Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 11.000.000.-TL tutarında Yatırım
Teşvik Belgesi düzenlenmesi talebimiz olumlu karşılanmış ve 31.12.2013 tarihli,113257 no'lu
Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştı. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesiyle Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, teşviklerinden yararlanılarak
kapasitemiz; Yağlı Tohum İşleme (ham yağ üretimi) bakımından günlük ortalama 350 tondan
700 tona; Ham Yağ Rafinasyonu bakımından ise 180 tondan 350 tona ulaşacak ve bu yeni üretim
gücümüz doğrultusunda yağlı tohum depolama kapasitemizde (25.000 ton soya, 30.000 ton kanola) de yaklaşık 20.000 tonluk ilave bir artış sağlanmasının planlandığı sayın yatırımcılarımıza
duyurulmuştu.
Yukarıda bahsi geçen yatırımlarımızdan Yeni ekstraksiyon ve ham yağ kırma- pres ünitemizin
devreye alma işlemleri de tamamlanmış olup, 12.02.2016 tarihi itibariyle deneme üretimleri
sonrası tam randımanlı olarak çalışmaya başlamıştır.
Kırma ünitesinde Günlük 750-800 ton/gün işleme kapasitesiyle (eski tesisimizde yapılan modernizasyon çalışmaları sayesinde 50 ton/gün artış sağlanmıştır), şirketimiz hızla çalışmalarına
devam etmektedir.
Ayrıca 01.01.2016-30.09.2016 dönemi 9 aylık sürede firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde,
bakım-onarım, tadilat ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 2.802.059.-TL’lık yatırım
yapılmıştır.
Şirketimiz 01.01.2016 - 30.09.2016 dönemi 9 aylık süre içinde ham yağ üretim işletmesinde
aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 102.847 ton yağlı tohum işlenmiştir. Kapasite kullanımı
%72,17 olarak gerçekleşmiştir.
Rafine ünitesinde ise 01.01.2016 - 30.09.2016 dönemi 9 aylık süre içinde toplam 24.466 ton
üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %50,34 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tabloda 2016 yılı üretim miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

Ürünler (ÜRETİM)
Yağlı Tohumlar
Soya Fasulyesi Tohumu
Keten Tohumu
Kanola Tohumu
Ketencik Tohumu
Rafine Yağlar
Soya Yağı
Kanola Yağı
Keten Yağı
Ketencik Yağı

Miktar (Ton)
30.09.2016
102.847
96.504
2.743
3.600
0
24.466
23.369
0
1.097
0

Miktar (Ton)
30.09.2015
50.361
38.304
1.339
5.525
5.193
21.768
17.404
2.173
1.194
997
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Aşağıdaki tabloda 2016 yılı satış miktarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

Ürünler (SATIŞ)
1- Rafine Yağlar
Ayçiçeği Yağı
Soya Yağı
Kanola Yağı
Ketencik Yağı
Aspir Yağı
Bitkisel Yağ
Keten Yağı
2- Hamyağlar
Ham Soya Yağı
Ham Kolza Yağı
3- Tali Ürünler
Kanola Küspesi
Soya Küspesi
Mısırözü Küspesi
Soya Kabuğu
Ketencik Küspesi
Yağlı Ayçiçek Küspesi
Aspir Küspesi
Soap Stok
Ayçiçek Pasta
Ayçiçek Perlitli Yağlı Çamur
Fatty Asit

Miktar (Ton)
30.09.2016
21.035
0
19.860
0
0
0
0
1.175
86
86
0
5.095
0
0

Miktar (Ton)
30.09.2015
18.844
0
15.382
2.575
884
0
0
3
250

0
0
0
0
0
4.992
0
24
79

11
25
1.667
44
1.473
3.267
0
52
37

250
6.609
33
0

4.2.2. Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Finansal Yatırım)
Endeks A.Ş başta gayrimenkul ve finans olmak üzere enerji, madencilik, tekstil ve gıda
sektörlerinde faaliyet göstermeyi amaçlayarak 2007 yılında Çevik Ailesi’nin
yatırımlarıyla
kurulmuştur.
Endeks A.Ş.’nin ana iştiraki Endeks Invest, 2011 yılı Temmuz ayında Denizbank Finansal Hizmetler grubundan satın alınmıştır. Ancak hızlı değişen rekabet ve mevzuat şartlarından dolayı
aracı kurum sektörü, şirketimizin öncelikli olarak faaliyet göstermek istedikleri bir alan
olmaktan çıkmıştır. Bir konsolidasyon süreci yaşanmadan yakın zamanda da sektörde arzu
edilen seviyede bir sermaye getirisinin sağlanma imkanı görülmemektedir. Bu sebeple ‘Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi’ nin Yaşam Enerji Gaz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ ne devir edilmesi
ile 26.06.2015 tarihinde sözleşme akdedilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan devirle ilgili
yasal onay beklenmektedir. Endeks Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyetlerinin geçici durdurması
devam etmekte olup, faaliyetlerin tamamen durdurulması için başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 07.10.2016 tarih
ve 27 sayılı toplantısında Şirketimizin sahip olduğu 14.05.2014 tarih ve 417 sayılı Alım Satım
Aracılığı Yetki Belgesi Kurul Karar tarihi itibari ile iptal edilmiştir. Aracı kurum statüsünden çıkması ile ilgili çalışma yapılmaktadır.
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Şirket, sahip olduğu gayrimenkulleri aracılığıyla kira geliri elde etmeyi, projeler geliştirmeyi ve uygun fırsatlar olduğu takdirde gayrimenkul alım satımları ile kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır.
4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler
30 Eylül 2016 itibariyle şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek dava
bulunmamaktadır.
4.4. Anasözleşme Değişiklikleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi uzatımı ile ilgili olarak madde 7 güncellenmiş ve genel kurulda
onaylanmıştır.
Sermaye ve Hisse Senetleri
Madde 7- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir
menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve 9101 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin
menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde
50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş
10.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerde 10.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin) TL'lik kısmı (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı
içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya
yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A
grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı aranır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma
hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar
karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı
takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların
tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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4.5. Yıl İçersinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurul’u, 1 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, alınan
kararlar şu şekildedir;
1.
Toplantı Başkanlığı’na Efrahim Türkmen’in Gülşah Zımbırlar’ın oy toplama memurluğu’na Miryam Maştaoğlu’nun seçilmelerine ve Divan Heyeti’ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı
ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. E-GKS sisteminde de Miryam Maştaoğlu görevlendirilmiştir.
2.
2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve
mevcudun oy birliği ile kabul edildi, söz alan olmadı. Faaliyet raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
3.
2015 yılına ilişkin denetçi raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği
ile kabul edildi, denetçi raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4.
2015 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği
ile kabul edildi,söz alan olmadı. Finansal tablolar mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
5.
Yönetim Kurulu’nca 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli
ve 6 numaralı yönetim kurulu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.
Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli ve 6
numaralı kararında önerildiği üzere;
Genel Kurulumuzda onaya sunulacak olan 31.12.2015 tarihli denetim raporumuzun denetçi görüşü kısmında “Grup, 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam 8.625.000 adet A grubu paylarını, nominal değer üzerinden
8.625.000 TL bedelle satın almıştır. 17 Mart 2014 tarihinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde gerçekleşen bedelsiz artış ile Grup’un nominal sermayedeki payı
20.479.200 TL’ye çıkmıştır. Grup sahip olduğu Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin
tamamını 20 Mayıs 2014 tarihinde 20.479.200 TL bedel ile 15 Nisan 2016 vadeli olarak Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana ortağına satmıştır. Bu işlemden elde edilen
11.854.200 TL tutarındaki satış kazancı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde
vadeli alacağın reeskontundan kaynaklanan 2.374.242 TL reeskont gideri sonrasında 9.479.958
TL olarak kar veya zarar tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” altında gösterilmiştir. Söz
konusu işlemden alacaklı olunan tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla reeskont sonrası bakiyesi
ile 18.104.958 TL olarak “Cari Olmayan Ticari Alacaklar” içerisinde gösterilmiştir. Tahsilatı belirsiz olan bu alacakların tamamı için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmış ancak önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.” İbaresi bulunmaktadır.
Söz konusu karşılığın ayrılması sonucunda UFRS bazlı finansal tablolarda 18.815.546 TL zarar
olması sebebi ile kar dağıtılmaması kararı, Olağan Genel Kurul onayına sunuldu; mevcudun oy
birliği ile kabul edildi
6.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra
edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri , 2015 yılı muamele , fiil ve işlerinden dolayı ibrası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri
kendi ibralarında oy kullanmadı.
7.
Yönetim kurulu üyelikleri hususunda ;
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 1-2c kapsamında yer almakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yükümlülüğünden de muaf olduğundan bağımsız üyelerimiz sayın Aziz
ERKUŞ ve Hasan Tuncay EROL’un istifalarının kabulü,
Şirketimiz ana sözleşmesi Madde 8 kapsamında “ Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.” İstinaden yönetim kurulu üye sayısının 5’e düşürülmesi,
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Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 40378536466 T.C. Kimlik numaralı Güneşli Sokak Arfen 1 Apt. No:4 D:5 Erenköy/ İSTANBUL adresinde mukim Bedri Ergülser’in üç yıl süre ile seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri
devam ettiğinden yeni bir seçim yapılmamıştır.
8.
Şirketimizin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinde değişik okundu, değişikliğin Sermaye
Piyasası Kurulunun 8.01.2016 tarih ve 161 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 67300147-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı görülerek, genel kurulun onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.
9.
Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağış bulunmadığı bilgilendirme
amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu tarafından 13/04/2016 tarih ve 4 nolu karar ile 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim
yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul’un onayına sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11.
Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9.
ve 10.maddesi şirketin yaygın ve süreklilik arz eden konsolide ilişkili taraf işlemleri 31.12.2015
tarihli finansal tablolarımızın 35 numaralı dipnot maddesinde yer verildiğinden bilgilendirme
amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12.
Karşılık ayrılan alacaklar hususunda Genel Kurul’a bilgi sunuldu; 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın görüş kısmında yer alan; “Grup, 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam 8.625.000 adet A grubu paylarını,
nominal değer üzerinden 8.625.000 TL bedelle satın almıştır. 17 Mart 2014 tarihinde Genpower
Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde gerçekleşen bedelsiz artış ile Grup’un nominal
sermayedeki payı 20.479.200 TL’ye çıkmıştır. Grup sahip olduğu Genpower Jeneratör San. ve Tic.
A.Ş. hisselerinin tamamını 20 Mayıs 2014 tarihinde 20.479.200 TL bedel ile 15 Nisan 2016 vadeli
olarak Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana ortağına satmıştır. Bu işlemden elde
edilen 11.854.200 TL tutarındaki satış kazancı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde vadeli alacağın reeskontundan kaynaklanan 2.374.242 TL reeskont gideri sonrasında
9.479.958 TL olarak kar veya zarar tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” altında gösterilmiştir. Söz konusu işlemden alacaklı olunan tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla reeskont sonrası bakiyesi ile 18.104.958 TL olarak “Cari Olmayan Ticari Alacaklar” içerisinde gösterilmiştir.
Tahsilatı belirsiz olan bu alacakların tamamı için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ekli konsolide
finansal tablolarda karşılık ayrılmış ancak önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.” Bilgiye istinaden VUK bilançolarımızda da karşılık ayrılabilmesi için yasal süreçler izlenecektir.
13.
Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2016 yılı için ücret ödenmemesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
14.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
15.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12.maddesi uyarınca; Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer
verildiğinden bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin
bilgisine sunuldu.
16.
Dilek ve Temenniler, in akabinde toplantı sona erdirilimiştir.
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4.6 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu
konudaki görüşü:
Yönetim Kurulu’nun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.
4.7 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirket 30.09.2016 tarihine kadar kendi paylarını iktisap etmemiştir. Önceki dönemde imtiyazlı
pay sahibi Mehmed Nureddin Çevik’den 1.000.000.-adet hisseyi alacağından vazgeçerek şirkete
devir etmiştir. Ayrıca 16/05/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında iştirakimiz Genpower Jeneratör San ve Tic.A.Ş.’nin paylarının Müjdat Uslu’ya devri işlemi ayrılma hakkı
doğurması sebebi ile ayrılma hakkını kullanmak isteyen şirket paydaşı Uğur Tarım’dan 21.351
adet pay geri alınmıştır. Bu paylardan 981.590.- adedi 26.06.2014 ve 27.06.2014 tarihinde Borsa
İstanbul A.Ş’de satılmıştır.
4.8. Diğer Hususlar
• Şirket 2016 yılı ilk dokuz ayında özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden
geçmemiştir.
• Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım sözkonusu değildir.
• Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.
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5. FİNANSAL DURUM
5.1. Özet Finansal Bilgiler
(TL) Konsolide
Net Kar/Zarar
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)

30.09.2016
(1.833.233)
2.695.653
(0,0482)

TL - Konsolide
Toplam Varlıklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye

30.09.2016
122.015.020
32.896.418
89.118.602
38.579.773
22.452.385
60.982.862
10.000.000

31.12.2015
(27.857.595)
(30.817.364)
(2,0071)

31.12.2015
163.965.627
24.263.443
139.702.184
79.353.425
18.668.796
65.943.406
10.000.000

Mali durum ve borç ödeme rasyoları :
30.09.2016

31.12.2015

Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Yükümlülükler)

0,85

0,30

Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V. Yükümlülükler

0,65

0,26

Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)

0,27

0,15

5.2. Hisse Bilgileri
Halka Arz Tarihi
BİST Kodu
ISIN Kodu
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ödenmiş Sermaye

2 Haziran 2006
ARTI
TRETKYO00017
50,000,000.00 TL
10,000,000.00 TL

5.3. Kar Dağıtım Politikası
Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara
ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın
sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya
bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak
Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen
koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Artı Yatırım Holding risk yönetimi faaliyetleri kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir.
Risk Yönetimi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komite’sine bağlı olarak yürütülmektedir. Şirket
27.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması komitesini kurmuştur. Bu
tarihten sonra risk yönetimi faaliyetleri sözkonusu komite çatısı altında yürütülmüştür.
Ayrıca yeni yönetimin iş başına gelmesiyle, sirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hesap ve kayıt sisteminin bütünlüğü ve güvenilirliğinin , veri
sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kontrollerin etkinliği amacıyla gerekli kontroller ve denetimlerin etkin bir
şekilde yapılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR
7.1. Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar
7 Ekim 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilk kez açıklandığı üzere, iştirakimiz
Altınyağ’ın bağlı ortaklığı olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karsusan
Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. nezdinde bulunan, sermayesinin %13,76'sına tekabül eden,
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait BİST'te işlem görmeyen 775.000
adet (A) grubu ve 824.189 adet (B) grubu, toplam 1.599.189 adet, 1.599.189 TL nominal değerindeki paylarını, her bir pay için 1 TL nominal bedel karşılığında, son altı aylık dönem içinde
oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 1,73 TL
ve toplamda 2.766.597 TL devir bedeli ile devralmıştır. Bu devir işlemi sonrası Grup’un Etiler
Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdindeki payı %50,99’a ulaşmıştır.
Etiler Gıda ana sözleşmesi uyarınca; Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, diğer 3 üyesi ise (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Gürtaş, Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olup, Altınyağ hali hazırda Şirket’in %37,23 (B) grubuna sahip olduğundan ve dolaylı olarak yönetim hakimiyetini ele geçirmiş olduğundan Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bilgi ve talebi doğrultusunda pay alım teklifinde bulunan kuruluş Altınyağ Kombinaları A.Ş. olacaktır.
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