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A- RAPORUN AMACI: 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince “payları 

borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı 

sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda 

belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 hazırlanması ve söz konusu raporun 

ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta yayınlanması zorunludur.”  

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

 

 

B- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON: 

 

Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı 

olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar 

verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle 

yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı 

toplantısında artırılacak tutar 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır.  

 

Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları 

payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay 

alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan payların satışı 

04.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırımı sonrası 

Şirket sermayesi 07.05.2021 tarihi itibariyle 129.900.000 TL' ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci 

tamamlanmıştır. 

 

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 

"Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış 

olduğumuz başvurumuza istinaden onaylanmış olup, 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil 

Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edilmiştir. 

 

Pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra fon giriş  86.384.273,22 

TL olmuştur. Pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 

215.728,51 TL nominal değerli payların, satışı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleşmiş 

olup payların tamamının satışı 491.561,01 TL olarak tamamlanmıştır. Netice itibariyle toplamda 

86.875.834 TL fon girişi olmuş sağlanmıştır. 

 

 

C- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN  FONUN KULLANIM YERLERİ: 

 

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 86.875.834 TL fon girişinden 324.079 TL bedelli 

sermaye artırımına ilişkin giderler düşüldüğünde, net 86.551.756 TL tutarındaki fonun kullanım 

yerleri detayı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

 



 

 

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş  

PLANLANAN 

(TL) 

ORAN 

(%) 

GERÇEKLEŞEN 

(TL) 

ORAN 

(%) 

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli finansal 

borçlarının ödemesi için kullanılan fon, 
56.435.958 65,45% 43.011.850 49,67% 

Yurtiçinde açılan yeni mağazalar ve 

renevasyon yatırımları için kullanılan fon, 
20.795.626 24,12% 6.094.902 7,04% 

Yeni açılan mağazlar ve sezonsal stok 

yatırımı için kullanılan fon, 
9.000.000 10,44% 37.491.500 43,29% 

TOPLAM 86.231.584 100% 86.598.252 100% 

 

  

D- SONUÇ: 

Şirket, nakit sermaye artırımından elde edilecek fon tutarından açılması planlanan yurtiçi ve yurtdışı toplam 42 

mağaza için fon ayrılmasını planlamaktaydı.  2021 yılında güncel durum itibariyle 15 mağaza açılmış olup 

6.094.902 TL mağaza açılışları için fon kullanılmıştır.  

Mağaza ve diğer satış kanallarındaki büyümeden kaynaklı olarak planlanan fon tutarının üzerinde stok yatırımı 

yapılmıştır.  Bu büyümeye bağlı olarak Stok yatırımları için 37.491.500 TL fon kullanmıştır.  

Şirket, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarını ödemek için 43.011.850 TL fon kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, Şirket sermaye artırımından elde ettiği fonu belirtilen amaçlara uygun bir şekilde kullanmıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

                Erkan ELYILDIRIM                                                Fatih DEMİR 

Denetimden Sorumlu Komite                          Denetimden Sorumlu Komite 

                           Başkanı                                                Üyesi 

 

 


