OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
14.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA PAY SAHİPLERİNDEN GELEN SORULARA KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ’NİN 1.3.5. MADDESİ UYARINCA
VERİLEN CEVAPLAR
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’nin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında (16.06.2021 tarihindeki ilk toplantıda nisap sağlanamamıştır) pay
sahipleri tarafından sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 1.3.5.
maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Birimince düzenlenmiştir.
Bu soru cevap formu bant kayıtları deşifre edilerek hazırlanmıştır. İrticalen yapılan konuşmanın
özüne bağlı kalınarak düzenleme yapılmıştır.
Soru:
Bişar Erbil: ”Şirkete karşı bir dava açmıştım. Faaliyet Raporunda yer verilmemiş ve
saklanmıştır. Niçin faaliyet raporunda yer verilmemiştir? Kurulan Şirketler hakkında bilgi
verilmesini istiyorum?
Cevap:
Orhan Aydın: Bişar Bey, konuşmalarınız net bir şekilde anlaşılamamıştır. Bu konuşmalarınızı
ileri ki zamanlarda yazılı hale getirebilirseniz, konuşmanıza ilişkin hususlarda daha detaylı bilgi
verebiliriz.
Abdullah Çörtü: Bişar Bey Şirketin faaliyetlerini yakından takip eden bir ortağımızdır. Önceki
yıllarda yaptığımız bir sermaye artışında banka nezdinde rüçhan haklarını kullanamamıştır.
Bunun üzerine Şirketimize başvurmuş ancak Şirketimizin sermaye artırım işlemleri
tamamlandığı için kendisine rüçhan hakkı kullandırma imkanı olmamıştır. Büyük ortağımız
Vakıf ise iyiniyet çerçevesinde kendisine kullanamadığı rüçhan haklarını bedeli mukabilinde
kendisine verebileceğini yazılı olarak bildirmiştir. Buna rağmen Bişar Bey mahkemeye
müracaat etmiştir. Mahkeme konusu, Bişar Bey’in 2700 adet A Grubu hisselerinin Yapı Kredi
Bankasından rüçhan haklarını kullanamamasıdır. Mevzuata göre hareket edilmektedir.
Mevzuat, faaliyet raporlarında Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek dava vs
konuları duyurulması gerektiğini ifade etmektedir. Bişar Beyin mahkemeye taşıdığı konu Şirket
faaliyetlerini etkileyecek bir husus değildir.
Şirketimizin ve iştiraklerimizin bütün faaliyetlerine ilişkin hususlar KAP’ta ve her üç ayda bir
düzenlenen konsolide faaliyet raporlarımızda etraflıca yer almaktadır.
Orhan Aydın: Şirketimiz diğer şirketler gibi değildir. Yasal mevzuatı diğer şirketlerden farklı
olup, faaliyetleri tüm kamuoyuna açıklanmaktadır. Yani her yönden denetlenen bir
organizasyonuz. Gizlenecek, saklanacak herhangi bir durum söz konusu olamaz. Şirkete ilişkin
tüm hususlar mevzuat çerçevesinde KAP’ta açıklanmaktadır.

