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GEN İLAÇ VE SAĞLIK ünüNıBni SAN. VE TİC. A.Ş.
SERMAYE ARTIzuMINDAN ELDE EDiLECEK FONUN
KULLANIMINA iLİŞKiN YÖNETiM KURULU RAPORU

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "Paylarının
sermaye artırümı yoluyla halka arzı İ[e payları borsada İşlem gören halka açık ortaklıklar tarafından
YaPılacak bedelli sermaye artırımlarında. sermaye artırımtndan elde edilecek fonun hangi
amaÇlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca
karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru
sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

Şirket'in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının
güÇlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik 

-ve 
tanınırüıgın

PekiŞtirilmesi, Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanma-sı,
Şirket' in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedefl enmektedir.

C_ ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket'in PaY sahiplerinden Abidin GÜLMÜŞ ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. şti.,nin("Halka Arz Eden PaY Sahioleri") mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir
gelir elde etmeYecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz
edilmesi sonucunda gelir elde edecektir.

SermaYe arttrlm Yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

1) Hali Hazırda Devam Eden Yatırımların finansmanı ve hammadde temini
Halkaarzda sermaye artırımından elde edilen geiirin %l5_ y"20'siile şirket,in Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'ndan l0060l8 ID numarası ile almış olduğu Yatırım Teşvik Beİgesi
kaPsamında YaPılmakta olan fabrika ek üretim alanlarınıİ yattrım finansmanında
kullanılması planlanmaktadır.

2) Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni YatırımIar
rinin o/o60-Yo70'lik kısmını sağlık sektöründe mevcut

ve yurtiçi ve yurtdışl büyümesini leyecek il
Şirket halka arz.
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3)

4)

$044

alanlarında şirket satın alımları veiveya yeni fabrika yatırımlarlnda kullanmayı

amaçlamaktadır.

İşletme sermayesi kullanımı

Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği flrsatları değerlendirmek ve kur artışlarlnın

etkisini minimize etmek için.ıi. "aiı...ı. 
nakdin %l0 _%15,i işletme sermayesi olarak

tutulması planlanmaktadır.

Yeni ürün geliştirme vepazar araştırmaları

Halka arzdan elde edilen gelirin yaklaşık %l0 _%15,1ik kısmı Şirket paz_ar ve ürün

araştırma faal iyetlerinde kullanı lması planlamaktad ır,
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TÜRKıYE cUNrHURlYETl
ANKARA 5 Noterıiği

ANAFARTALAR cAD, VAKlF lŞHANl KAT.1 Na:2,zl122 ULUs 06250

GEN lLAç VE sAĞLüK üRüNLERİ SANAYı VE TicARET ANoNll,,4 ŞiRKET|

[ilUSTAFA KEN,AL t\,lAH, 21 1 9.SK, 3/2-3 çANKAYA/ANKARA

EczAcILIĞA lLiŞKlN TıBBı lLAçLARlN lMALATı (ANTIBlVoTlK lÇEREN TıBBl

lLACLAR. eĞnı xeslclıen, HoRl\,loN içEREN TlBBl lLAÇLAR VB.) TEMEL
rtİrcıı]x uİı.,ılenı iı_e iczıcıııx üüsrnızenranıııN TopTAN TlcARETl
ı\.4ALTEPEVER(3] DAlREsl. 3910310236 TcsN/MersisNo, 13,1040

Taahhüt / Ödenen sermaye. 50,o00,000.00 / 50.000,000,00

Ig!-E]]y KuRU-U KARAR onay tipı , Yenl Mali Ddnem. DEFTERl

:286-Tek l

sahibı ve nitelikleri yukarlda yazıll defter ilgilj mewuatlar gereğince bütün sayfalarl mühürIenerek
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