ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2014 YILINA İLİŞKİN 26.08.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere 26.08.2015 günü saat 11.00 Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah.
Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ İSTANBUL
adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
2014 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim
Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri
ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme
notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Akel İş Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık
Beykoz/ İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi’nde, www.esemspor.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca,
genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına
bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen
ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak,
Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun 29/06/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu
uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileştirilmiş olan pay sahiplerimizin Genel Kurul’a katılabilmeleri için MKK
tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi’nde yer almaları
gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir
iş günü önce 25.08.2015 tarihinde saat 17:00’da kesinleşecektir. Ancak
hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların
payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla Genel Kurula katılmak isteyen söz
konusu yatırımcıların en geç 25.08.2015 tarihinde saat 16:30’ya kadar söz konusu
kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay
Sahipleri Çizelgesi’nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan
bulunmamaktadır.
Şirketimizin Gözaltı Pazarında olması nedeniyle, Kurulun 01.02.2013 tarihli 4/89
sayılı kararı uyarınca, elektronik genel kurul ihtiyari olduğundan, elektronik genel
kurul yapılmayacaktır.
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Toplantıya
bizzat
iştirak
edemeyecek
ortaklarımızın,
vekâletnamelerini
www.esemspor.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden temin
etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve
Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri
gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname
örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edecek pay sahiplerimizin kimlik belgelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile
açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

2. 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak
Yazmanından oluşan Toplantı Başkalığının seçimi ve toplantı sonunda
tutanakların imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları
ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
toplantısını yönetecek Toplantı Başkalığının seçimi gerçekleştirilip Genel
Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde
yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
Borsa İstanbul Gözaltı pazarında işlem gören Şirketimiz, Sermaye Piyasası
uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında değildir. Ancak, Şirketimiz anılan
Tebliğ kapsamında uyum çalışmalarına devam edilmektedir.
3- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi
ve karara bağlanması;
TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve
Şirketimizin internet sitesinde (www.esemspor.com.tr) ortaklarımızın
incelemesine sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi
verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır
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4- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin
okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve
Şirketimizin internet sitesinde (www.esemspor.com.tr) ortaklarımızın
incelemesine sunulan 2014 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel
Kurul’a bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
5- 2014 yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara
bağlanması;
TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve
www.esemspor.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan 31.12.2014
tarihli Bilanço ve 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait gelir tablosu Genel
Kurul’da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin
ibrası,

2014 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014
yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır
7- Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin
Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanması,
Yönetim Kurulunun kar dağıtmama teklifine ilişkin aldığı ve KAP’da
yayınlanmış olan kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır (EK/1).
8- Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2014
yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2015
yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi
uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması
gerekmektedir. Şirketimizin 2014 yılında yaptığı bir bağış ve yardım
bulunmamaktadır. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul
tarafından belirlenecektir.
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9- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu
üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz
seçilecektir. Şirketimiz hisselerinin Gözaltı pazarında işlem görüyor olması
nedeniyle SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında olmadığımızdan bu
genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üye seçimi gerçekleştirilmeyecektir.
Esas Sözleşme’mizin 11’inci maddesine göre; “Şirket Genel Kurul tarafından
seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil
ve ilzam olunur. Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder
ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen
yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle
temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik
sıfatını kendiliğinden kaybederler.”
Yine Esas Sözleşmenin 12’nci maddesine göre “Yönetim Kurulu üyeleri üç
bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri
caizdir.”
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2’de yer almaktadır.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme’mizde yer alan esaslar
çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu
olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.’nin ve görev süresinin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim
kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul’un onayına
sunulması gerekmektedir.
Şirketimiz yönetim kurulunun 31.03.2015 tarihli 2015/04 sayılı toplantısında
2015 yılı bağımsız denetim çalışması için GYM Güreli Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına
karar verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına
sunulacaktır.
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12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle
Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş
yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden
bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle
aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak
olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396.
maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
13- SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim
hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu
üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem
yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması
veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine
ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2014 yıl içinde bu
nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız Genel Kurul
Toplantısında bilgilendirilecektir.

14 - 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ)
ve
elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
2014 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin 3.kişilerin borcunu temin amacıyla
vermiş olduğu TRİ ve elde edilen gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

15-Dilekler ve Kapanış.
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3. SPK
DÜZENLEMELERİ
VE
KURUMSAL
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

YÖNETİM

İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine
sunulmaktadır.

3.1.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca,
“Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay
bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy
hakkı” pay sahiplerimize sunulmaktadır.
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ
ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY
SAHİBİ

Cankurtaran
Holding
A.Ş.
Elektropak
Elektrik San
A.Ş.
Halka Arz
A.Cüneyt
Cankurtaran
Esem Spor
A.Ş.(TSP)

TOPLAM

PAY TUTARI

PAY SAYISI

OY HAKKI

OY
HAKKI
ORANI
(%)

1.823.119,10

182.311.910

1.823.119,10

%13,69

266.310,00

26.631.000

266.310.,00

%2.00

9.870.553,00
23.967.90

987.055.300
2.396.790

9.870.553,00
23.967.90

%74,13
%0,18

1.331.550,00

133.155.000

1.331.550.,00

%10.00

13.315.500,00

1.331.550.000

13.315.500,00

100.00

Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, “Şirketin ve şirketin
önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe
taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık
finansal tabloları,” pay sahiplerine duyurulur.
Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2014 yılı faaliyet döneminde
gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgiler aşağıda
belirtilmiştir.
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a) Şirketimizin İştiraki Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. ile 18.11.2014 tarihli
devralma yoluyla birleşme talebimiz ve 22.05.2015 tarihli birleşme talebimizin
geri çekilmesi hususunda;
Şirketimiz ile sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz Elektropak Elektrik Sanayi
A.Ş.’in Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci
maddesinin 1.fıkrasının a bendi ve 156 inci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
II-23,2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Birleşme Tebliğ) düzenlemeleri ile
Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca, kolaylaştırılmış usulde
birleşme hükümlerine göre, taraf Şirketlerin 30.06.2014 tarihli finansal tabloları esas
alınarak, Elektropak’ın bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimizde birleştirilmesine
karar verilmiş ve SPK’ya 18.11.2014 tarihinde de başvuruda bulunulmuş, ancak, ,
Sermaye Piyasası Kurulunun inceleme sürecinde gelinen aşamada, birleşmede esas
alınacak 30.06.2014 tarihli konsolide finansal tabloların üzerinden yaklaşık on ay
geçmesi ve vergi avantajının ortadan kalkması da dikkate alınarak, Şirketimizin
22.05.2015 tarihinde yapılan 2015/7 sayılı Yönetim Kurulu kararında birleşme
sürecinden vazgeçilmesine karar verilmiş olup bu husus KAP’ duyurulmuştur.

b) İştirakimiz Elektropak Elektrik Elektrik Sanayi A.Ş.nin faaliyetleri İle İlgili
GenelBilgilendime;
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı
Elektropak A.Ş. nin %100'üne sahip olduğu
Elektromet Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Elektromet) in tek faaliyetinin
Elektropak'dan kiraladığı makinalar ile üretim yapması olduğu, giderlerin azaltılması,
verimliliğin yükseltilmesi, personel maliyetlerinde tasarrufa gidilmesi ve daha sade bir
şirket yapısının oluşturulması amacıyla Elektropak ile Elektromet arasındaki kira
sözleşmesinin sona erdirilerek tüm faaliyetin Elektropak bünyesine alınmasına karar
verilmiş; ancak, Orta doğu ve Libya'daki karışıklıkların dış piyasaları, dövizdeki hızlı
kur artışı ve artan personel giderlerinin maliyetlere yansımasının ise iç piyasaları
daraltması ve daralan iç ve dış piyasaların, artan maliyetlere baskı yapması üretimde
de faaliyet zararı doğurması nedenleriyle,
27.03.2015 tarihli yönetim kurulu
toplantısında; Elektropak'ın bünyesinde bulunan ve kullanılmayan motor tesisi ile
diğer makine, ekipman ve teçhizatların kiraya verilmesine, kira geliri ile sisteme gelir
aktarılmasına piyasaların tekrar toparlanmasına kadar maliyetlerinin minimize
edilmesine, Siparişlerin azalması ve yukarıda açıklanan nedenlerle maliyetlerin
yükselmesi sebebiyle üretime geçici bir süre ara verilmesine karar verilmiştir. Söz
konusu gelişmeler 14.11.2014 ve 02.04.2015 tarihli KAP açıklamaları ile
ortaklarımıza duyurulmuştur.
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3.2.

Şirket Yönetim
Hakkında Bilgi

Kurulu

Üyeliğine

Aday

Gösterilecek

Kişiler

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, “Genel kurul
toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi
varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek
kişiler hakkında bilgi” pay sahiplerine duyurulur.
Şirketin hisselerinin Gözaltı pazarında işlem görüyor olması nedeniyle SPK’nın
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında olmadığımızdan bu genel kurulda
bağımsız yönetim kurulu üye seçimi gerçekleştirilmeyeceği hususu ortakların
nezdinde genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
Şirket Esas Sözleşmesinin 11’inci maddesinde yer alan “Şirket Genel Kurul
tarafından seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından
idare, temsil ve ilzam olunur.” Hükmü çerçevesinde Şirketin yeni yönetim kurulu
oluşturulacaktır.
Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi ;
- CENK CANKURTARAN’ın
- EMRE ARSLAN’ın
- A. ÖZLEM CANKURTARAN’ın
- HALUK ÇİFTÇİOĞLU’nun
3.3.

(T.C.Kimlik No: 43459462838)
(T.C.Kimlik No: 42283331624)
(T.C.Kimlik No: 43441463492)
(T.C.Kimlik No: 46042328818)

Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, “Pay
sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri” pay sahiplerine duyurulur
2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine
eklenmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş herhangi bir
madde talebi bulunmamaktadır.
3.4.

Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, “Gündemde
esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri” pay sahiplerine
duyurulur.
2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde
esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.
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Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İlişkin
Bilgiler
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 377 005 0100 hesap numaralı
Kurumlar Vergisi mükellefi olan Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul
Ticaret Sicili’ne 148071 no. ile kaydedilmiştir. Şirket, merkezi İstanbul’da bulunan
Cankurtaran Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır. Şirket’in payları, Borsa İstanbul A.Ş.
kote edilmiş olup, Gözaltı pazarında işlem görmektedir.
Şirketimizin merkez adresi Akel İş Merkezi No:11 A Blok Kat:-6 Kavacık
Beykoz/İstanbul dur.
1977 yılından itibaren Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı ile faaliyetini
sürdürdüğümüz şirketimiz geçtiğimiz yaklaşık 40 yıl içerisinde Türk spor ayakkabı ve
tekstil sektörünün en önemli ve en saygın isimlerinden biri olmuştur. Şirketimizin ana
faaliyet konusu her türlü spor giyim (spor ayakkabı ve tekstil) ürünlerinin üretimini
yaparak ve/veya ithal ederek, toptan ve/veya perakende pazarlamaktır. Şirketimizin
tamamı ödenmiş sermayesi 13.315.500.-TL olup ,Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı
100.000.000,-(yüzmilyon) TL’dir.
ESEM SPOR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’YE İLİŞKİN BİLGİLER
Şirketimiz 1977 yılında kurulmuştur.31.12.2014 tarihi itibariyle Şirketimizin kayıtlı
sermaye tavanı 100 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesi 13.315.500.- TL’dir.
Esem Spor’un Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
ORTAKLIĞIN UNVANI

PAY TUTARI (TL)

PAY ORANI (%)

Cankurtaran Holding A.Ş.

1.823.119.10

13,69

266.310.00

2.00

9.870.553.00

74,13

23.967.90

0,18

1.331.550.00

10.00

Elektropak Elek San A.Ş.
Halka Arz
A.Cüneyt Cankurtaran
Esem Spor Giyim San ve
Tic. A.Ş.
TOPLAM

13.315.500.00

100,00

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Cankurtaran Holding A.Ş.’nin mevcut
ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.
Cankurtaran Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
ORTAKLIĞIN UNVANI

PAY TUTARI (TL)

PAY ORANI (%)

L.Celalettin CANKURTARAN

13.089.970.-

18.54

Ceylan YİĞİT

37.875.075.-

53,65

A.Özlem CANKURTARAN

6.544.985.-

09,27

Tülay HÜRZAT

6.544.985.-

09,27

Hakan CANKURTARAN

6.544.985.-

09,27

70.600.000.-

100,00

TOPLAM
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