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Bu

lzılınaıne - Taslık

§ernınye Piyasası Kuıulu (Kuıııl)'nca .....J,.....l........ tnıihinde
onayiaıımıŞtır. ortaklığımızın çılvııılmış sermayesİnın zi.eru.ıt4,13._ TL,ılen
t20.000.000 TL,ye
Çıkanlması nedenİyle aıiınlacak 12.711.685-8İ.- rı. nominal ıieğeı{i payıı,rnrn hnika ıızına
ilişkin ir*hnametiiı..
İzahname

İzahnaınenİn onayİanması. İzahııamede yer alan bilgilerin doğıu olduğıınıın
Kıııulcı
tekeffiilü anlamına gelmeyeceği gibi, paylaıa ilişkin bir tavsiye olarak da kıbul editemez.

AYııca hılka aız cılİlecek paylaıın fiyatının betirtenmesinde Kıııııl'un heı.lıangi bir tnkdir

ya da onay yetkisi yoktur.

Haİlıa aız edilecek paylaıa ilişkin yatınm

değerlendiriimesi soııucu verilmelidir.

kııarlaıı

izahnamenin

bir bütiin

otarak

Bu izahnnme, oıtaklığımızın vtnv.birko.com.tr ve haltia aızdı satışa ıracıhk eılecek
INVES'I'AZ Yntınm Menkul Değerler A.Ş.'nin www.investız.com.tr adresli internet siteleri ile
KaınuYu AYdınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayıınlaıınış6r. Aynca başvuru

yerlerinde incelemeye açıh tutulma ktndı r.

§eımaYe PİYasası Kanunıı (§PKn)}nun lO'uncu maddesi uyaıınca, izahnımede ve
izahnamenin ckleıİnde yer alan yantış, yanıiücı r,e eksik bilgileı,den lııynaktanan zaıaı.lardan
ihıaÇÇı soııımludur. Zaıınnn İhraççıdan tazmin editemenıesi veya edilemeyeceğinin
açıkça belti
olması halİnde; haltıa aız edenler, ihraca aracılık eden lider yctkiti kuıııluş, *?r§a gaı?nlör
ve
ihraÇÇının Yönetim kuııılu üyelerİ kusurlııınn ve ıluıuuun geırkteıine göıu zaını{ar
kendileıine
Yükletİlebildiği öİÇüde soıumludur. Ancı§ izıhnımenin diğer kısımları ile birlihte okunduğu
takdirde özetin Yanıltıcı, hatalı veya tutaıtız olması duıııııııı hariç olmak üzere, sadece özete lıağlı
olarah ilgililere herhangi bir hukuki sonımiuluk yülılenemez. Bağımsız denetim, deııcelendiı.me
ve değerleme kuruluŞlın gİbi izıhnameyi oluşturnn belgelerdc yer almık üzeıt hazırlanan
ınPorlaıı hazırlaYın kİşİ ve kuııımlar da hmıindıklan ıaporlarda yer atnn yanhş, yaıııltıcı vt
eksi k bil gi lerden §PKn h ü kii mlçri çerç*vesinde so ıu mlu d ıı r.

G

§LEc§Ğ E YÖNELİK AÇıKLArü{ALAR

"Bıı

izahname, "dişünüimektedir", "planlınmaktıdıı,", "hedeilenmektedir", ..tıhmin
edilnıektediı", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade editen geleceğe yönelik açıklımalar
içermektedir. Bıı tür açıklamalar tıelirsizlik ve ı,isk içermekte olııp, sadece izahnamenin yayım
taıihindeki öngörüleıi ve beklentileıi gösıermektedir. Biıçok faktör, ihı,aççının geleceğe yönelik
açıklamıiııının öngörülenden çok dnha fnrkiı sonuçIannıasına yol açabilecektir."
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vE TANİ §{LAR

A.Ş.

BoRSA/BlST/BİAŞ
BİRKo i Birko A.Ş
BIRKO E.I§ERJİ
BD DENETİ.M

BsMv

CEYDAM
EUR

GVK
INVEST

Az

KAP
KDv
KoTEKs
KURUL/SPK
KVK
MKK
sMMM
SPKn

TTK
TTsG
TüİK
UFRs
UMs
VUK
YMM
YTB

İülıl!

Anoniın Şirket
i3orsa İstaııbul AŞ.
Birko Birleşik Koyıınlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş^
iJirko Enerji Elektrik t.jretimi Sanay,i ve Ticaret A Ş,
BD Bağınısız f)enetim ve YMM A.Ş
Banka ve Sigorta Muanıeleleri Vergisi
C]eydam T'ekstil, Çeyiz, Züccaciye. Halı. \{obiiya, Elekı. Ev. Aletleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Avro
Celir Vergisi Kanunu
Iııvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kamııyu Avdı n latma P|al fornıu
Katına Değer Vergisi
Kovunlu Tekstil Sanayi ve Tıcaıeı A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
Serbest Muhasebeci lv{ali tvl üşavir
Sermaye Piyasası Kanıınu
6l02 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Türkil,e Ticaret Sicil Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu
U lus lararası Finansai Raporlama S tandartlar ı
uluslararası Müasebe standartları
\reıgi Usul Kanumı
Yeminli Mali Müşavir
Yatırım Teşvik Belgesi

ıfr.
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ı. BoRşA

cönf;şi::

Yoktur,
II.

DiĞııR KURüMLARDA;\ ALıNAN cÖRt]ş vE oi\A},ı,AR:

Yoktur.

t. izA}iNAı}tENiili soRuML[ıLtjĞUNtr ytjKLENEN

KişiLER

Bıı izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin. sahip olduğumuz ttiıı] bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun
olduğunu ve izahnamede bu bilgilerın anlanıını değiştirecek niteiikte bir eksiklik bulunnıanıası için her
türlü nıakulözenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

ihraççı
BİRKO Biılcşik Koyunlulular
Meıısucat Ticaıct ve Sanayi A,Ş
Yetkilisi Adı, §oyadı, Giiıtvi, İmza, Tarih
Hıyrettin YENEL

Omer K[-!P
l}iuhıscbe Md.

Pay Sahipleıi ile İlişkBirlmi
tştkilisi ve İnsan KaynalıMd.

Soıumlu Oiduğu Kısım:

izıııxııııENlN
TAMAııı

086
Haü Fa|.r

s4

Tnrih ı ....l,...l 2018
Invesi

Aracı Kunım:
AZ Yaüıım Menkul Değeı"ierA,Ş.

Kennn t.;LlJÇ

Mali ve İdari İşhr GMY

Seyit
,

§oıumlu Olduğu Kısım:

TahirOZEK

Teftiş Kuıulu Başkını

izırıışaıvıENiN
TAMAMı

Tarih: ...J....l20l8
İzahnanıenin bir paı§n§ı otan bu raporda yer atan bilgileıin, sahip olduğıımuz tüm bİlgiler
nitelİkte bİr eksİklik
çerçevesinıtu, g"rçugu uygun olıluğuııu ve bu bilgilerin anlamıııı değiştiıecek
6uhnmamasıİçiıı her tüı{ü makııl özenin gösterilmiş oltiuğuıııı beyan edeıiz.İmzalı sonımlııluk
beynntaır izıhname ekinde yer almaktadıı,.

Iigili Denetinr Rapoı,ları n ı H azırlayaıı Ku ıııluşun Ticaııt
Linvanı ve yetkilisinin
Adı, Soyadı, Göırcvi
iırı]
I Mslz DEN ET l}t vI YılM A.ş.

Sorumlu Olduğu Kısını;

CEMİLE ALB,{ş

§orumlu Ortılıo Bışdenefçi

3ı.l2.20ı5 / 31.12.ı016 t
3ı.ı2.20ı7
BAĞİM§IZ DENETİM
RAPoR[J

z.

öztr

Özel "unsur" olara} bilinen açıklama v.,ükılnılıitükterinden oluşnıaktartır. Bu unsurlaı aşağıdaki A-E (A,l_E.7)
böltlmlerinde ııuıııaralandırılnıışlardır. Bu özeı. iİgili sermaye piyasası aracı türü ıe ihraççının niteliğine göre
gerekli olan tüm unsurl.arı içerınektedir. Bazı unsurlara sernıaye piyasası aracı türü r,e ihraççının niteliği
nedeniyle özette yer verilmesine gerek bulunmadığı için. unsurlarııı numaralandırmasında boşluklar olabilir.
Sermaye piyasası aracı türü ve ihraççının niteliği dolayısıyla özetıe yer verilmesi gereken unsurlara ilişkin
herhangi bir bilginin bu|unnıaması mümkündür. Bu durumda, ıınsurun içeriğine dair kısa bir açıklanıayla
birlikıe "Yoktur" ifadesine yer verilir.

A. GİRİŞ vE IJYARıLAR
A.t.Giriş ve Uyınlar

.
.

.
.

.

Bıı özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.
Sermaye piyasası

aaçlınna ilişkin yatırım kararları izahnaınenin bir buttın olarak değerlendiri|mesi

sonucu verilmelidir.

İzahnamede yer alan bilgilere

ilişkin iddialann mahkeıııeye taşınnıası durumunda davacı yattnmcı,
halka arzın gerçekleştiği tllkenin yasal düzeııiemeleri çerçevesinde, izahııaıııenin çevirisine ilişkin

maliyetiere yasal süreçler başlatılmadan önce katlannuk zorunda kalabilir.

Özete bağlı olarak (çevirisi dihil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin
izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutars|z olıı,ıası veya
yatırımcıların yatınm kararını vermesine yardııncı olacak öııemli bilgileri sağlamaması durumunda
gidilir.
A.2. İzıhnaıııenin sonraki kııllRnıınına

ilişkin bitgi

ihraççı ıarafindan, izahnamenin pavların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar saiışı için kullanılmasına
dair veri len izin bulunmamaktadır.

B. İHRAÇÇı
B.t. İhıaççının ticaıet unvaııı ve işletme adı:

BiRKo

ı.AR MENSI.jCAT,I,.İCAİi.ET VE SANAYİ A.

Bİ

A.ş.
(ı

iilı

l(ıtı

şlilı Fiki

B.2. İhıaÇÇının hukukİ statüsü, tnbi olduğu

Hukuki staliisii
Tabi

mevzuıt, kıııulılıığu iilke ve adıesi
Anoninı

mevzuat

et

C

kanunları

tjıte
Merkez Adresi

OSB Birko Cad. No:288 Bor Yolu

ııiĞot

7.Krn.-

B.3.Ana üıtİn/İıİzmet kategoıi|eı,ini de içeırcek şkilde ihraççının rrevcut faaiiyetlerinin ve
faalİYetİerine etki eden önemli faktörlerin tanıını ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar
hakkındı bilgi
Şirketimizin 20l6 dönemsonuııa kadar temel iki faaliyet alanı bulunmakta olup, pamuk ipliğinde yüksek
rekabet ve teknolojik_ yetersizlik nedeniyle rekabet imkaııı kalmarruş ve lİaıde İpliİ Ü-retinı Tesisi
29.a2.20l6!l59 no'lu Yönetim Kurıılu Kararı §onucu 31,03.20t6 tarihinde, penye open-end İplik Üretim
Tesisleri ise 30. l l .20l6/20l sayılı kararı ile 3l. l2.30l6 tarıhinde kapatılmasına karar vermiİtir. pamuk
ipliği tireıimi sonlandırıl mtfl ır.
IVevcut durumda sadece halı üretiınine devam edi|mektedir. Halı üretiminde
çeşitli etvaf türierini ıçeren
iPlikler ayrıca jüt ve çözgü ipliği kullanılmaktadır. }talı ipliği türlerinin tedariki, uretilen üriinlerin tüketici
tarafından beğenilmesi, pazarlama ile ilgili tanfiım ve rektamların yapılması, yeni kalite grupları ve clesen
tasarınıları. piyasadaki ekonomik koşullar, üretime etki eden başIıca unsurlardır.

Halı ipliğinin döviz ile tedarik edilmesi nedeniyle döviz riski. satış vadelerinin uzun olması nedeniyle
likidite riski ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle de faiz riskine maruz kalınmaktadır,
Ürelilen ürünler, İstanbu|'da KOTEKS frmamı4 Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise lıayilik sisteıni ile
pazarlaması gerçekleŞiritmektedir. Halı üretiminde yeni tasarımlar ve kaliıe grupları üzerinde
çalışmalar
yapılarak ciro ve karlılık artınlmıyı çalışılmaktadır.
E,4. İhnıççıyı ve faalİyet gösterdiği sektöı,ii etkileyen önemii en soıı eğiiimter hakl«nda biigi

Mcvcut durum itibariyle döviz fiyatlarında yııkarı yönlü hareket halı ipliği maliyetlerini olumsuz yönde
eıkilemiş. maliyetİeri aıtrın ştır. Asgari iicretlerdeki artış sekıördeki işçilik maliyeılerini artırnıaktaclır.
B.5.

İhrıççının dahil olıiuğu gnıp ve grup içindeki yeıi

Şirkeıimiz BİRKO A.Ş ana şirket olup, her hangi bir grup şirkeı btlnyesinde değildir. Şirketinıiz, bağlı
KOTEKS' in 9'o 99,9' uııa, Bİ RKO ENERIİ' nin sernuryesinin de KOTEKS ite birlikte toplam
%99.85'ine sahiptir. BİRKO ENERJİ gayrifaal <lurumdadır
ortak lığı mız
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