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Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin
karar ve yönetim kuruIu raporunun kabulü
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Şirketimizin 03.02.2022 tarih ve 2022104 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde revize
edi lmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artınmı kapsamında elde edilecek
fonun aşağda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye
Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 87.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin mevcut ortakların rüçlıan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere l5.000.000 TL
tutarında artırılarak l02.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ilıraç edilecek t5.000.000 TL noıninal
değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz ınaliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

Yo70'ine karŞılık gelen 82.075.000 Tl-'nin; Şilketin yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme
yatırıml.arı, araç-bakım servisi yatırjmlan kapsamında kullanılmasına,
Yo2üsine karşılık gelen 23.450.000 Tl'nin; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde
kullanılmasına,

%JlO'una karşılık gelen l1.725.000 TL'nin; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
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Seı'maYe Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine İıışrun Rapor

Gür-Sel Turizm TaŞımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı
iÇerisinde 87,000,000 TL olan Çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan ır"ı.ıar, krlr,ı"r".un *u-,
nakden olmak üzere 15-000.000 TL tutarında artırılarak 102.000.000 TL,ye çıkarılacaktır. 

, 3. ş..JBAT na
İhraÇ edilecek l5.000.000_TL nomina| değerli pay karşılığı l23.750.000 TL olması beklenen selTnaye
artırımı gelirinden 6.500.000 TL olması beklenen lıalka arz maliyetleri düşüldükten sonra l l7.250.000 TL
kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaYnaklarını güÇIendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek
kaynağın;

Yo1l'ine karŞılık gelen 82.075.000 Tl'nin; Şirketin yeni araç ve plaka alımı, yazılrm geliştirme
yatırım ları, araç-bakıın servisi yatırım lan kapsam ında kullan ılmasına,

- o/o20'sine karŞılık ge|eıı 23.450.000 Tl'nin; Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde
kullanılmasına,
Yol}'una karŞılık ge|eır l |-725.000 TL'ııin; Şirketin işletme sermaye ihtiyacında kullanılmasına,
ihtiYaÇ duYulması halinde Yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

l. Yeni Araç ve P|aka Alımı, Yazılım Geliştirme ve Araç-Bakrm Servisi Yatırımı
Halka arzdan elde edilecek gelirin Yo7}'ine karşılık gelen 82.075.000 Tl,nin yatırım kalemlerine göre
dağılıını şu şekildedir:
- %85'ine karşılık geleıı 69.763.750 TL'nin yeııi araç ve plaka alıınları,ıda,* Yo5'iııe karşılık gelen 4.103,750 Tl'nin yaziım geliştirme yatırımlarında,

o/ol0'una karşılık gelen 8.207.500 TL'nin ise araç bakım servisi yatırımlarında
kullanılması plan lanınakta olup,
söz konusu yatırııııların 2022 yılı içerisinde yapılması öııgörülmektedir.

Yeni Araç ve Plaka Alımı:
ı Şirketiıı, Yeni P|aka alımı yatırımları kapsaınıııda l9 milyon TL, değişik büyüklükte araç alımı

Yatırıınlarl kaPsaınıırda 70 milyon TL ve ınevcutta bulunan araçların taka, ş"tılna" yenilenmesi
kapsaınıırda ise 27 milyon TL'lik harcama yapılması öngörülmektedir.

P|aka ve araÇ yatlrlmları için planlanan toplam yatırım tutarl l l6 milyon TL o|up, bu tutarın 69.163.150TL'lik kısıırı lıalka arzdan e|de edilecek kaynakla, kalan kısıın ise özkaynaklarrJan veya ikinci el araçsatıŞlarından karŞılanacaktır. Yeni araç ve plaka yatırıınlarıııın bir kısını ınevcut müşterilerdeki büyüme iIebirlikte ge|eı'ı ilave lıiznıet talePleri için kullaııılacak, bir kısn-ıı uzaktan çalışma yöntemiııdeır döneceğidüŞünüleıı nıüŞteriler büııYesindeki personeller kapsamındaki lıiznıet faaliyetlerini karşılama ihtiyacına
Yönelik kullanılacak oluP, bir kısmı da Anadolu coğrafoasında potansiyel olarak pazarluru gtı.tış,n"ı"ı
yürütülen projeler içiıı yapılacak yatırıınlar çerçevesiı-ıde kullanılacaktır.

YazıIım Geliştirme Yatırımları:

' GeliŞen teknoloji ile beraber Yazılım ve donanım ihtiyaçları her geçen gün artmakta ve verimliliği
ını:',ll jİil dalıa detaylı raporlara ihtiyaç duyulmakta oIup, lıem Şirketin operasyonel
verimliliğini sağ|amak hem de müşterinin beklentilerini karşılamak amacıyla, şirketin,lJ lg, Yır lrvllıl t.
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için 4.103.750 Tl,nin kuııanııması pıantanmaktadır. ,{!.0 2 a 9 3 İ

ı Şirketin operasyonel süreçleri üzerinde hem maddi yönden hem de zaman tasarrufu açısından

olumlu etki sağlaması düşünülen, İstanbul'da Avrupa yakasında kapalı ve açık alana sahip araç

bakım istasyonu ve
ı Şirket araçlarının parklanma alanı ve bölge yöneticiliğinin aynı yere taşınması planı kapsamında

toplam 8.207.500 TL tutarında harcaına yapılması planlanmaktadır.

2. Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödeıneleri
Halka arzdan elde edilecek kaynağın Yo20'sine karşılık gelen 23.450.000 Tl'lik tutar ile vadesi geldikçe

ilgili finansal borçlarıır anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmektedir. Halka arzdan elde

edilmesi ptanlanan kaynak ile yapılacak söz konusu ödemelerin finansman maliyeti açısından en uygun

zamanlamada yapılması plaıılanmakta olup, her halükarda 2022 yıl sonuna kadar yapılması

planlanmaktadır.

3. İŞletme Sermayesi İhtiyacı

Şirket, tedarikçilerine her ayııı belirli günlerilıde maaş ödemesi şeklinde düzenli ve toplu ödemeler

yapmakta olup, söz konusu ödemeler bankanın maaş sistemini kullaııarak yapılmaktadır. Her ne kadar

Şirket personel taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklı olan taksitli alacaklannı aylık
olarak tahsil ediyor olsa da zamaı zilmaı söz konusu tedarikçi ödeme günlerinde ve ayın belirli
dönemlerinde yakıt, araç bakımı, vergi ödemeleri için geçici işletnle finansmanı ihtiyacı doğabilmektedir.

Bu kapsaında halka arzdan sağlanacak gelirin %l0'luk kısmına kaşıhk gelen l1.725.000 Tl'lik kaynak

ile söz konusu ödemelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullarımaya ihtiyacı olmadığı

ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş

yapabilecektir.
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