KİPA TİCARET A.Ş.
02.02.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA
SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
…………….
MADDE 1) Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
…………….
VOLKAN BEY: Evet, toplantı başkanlığı için Migros A.Ş, temsilcisi olarak başkan Volkan Harmandar’ın
seçilmesi, ayrıca olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı başkanınca imzalanması için yetki
verilmesini genel kurul onayına arz ediyorum. Kabul edenler?
KATILIMCI: Hayır, bir şey soracağım.
VOLKAN BEY: Buyurun?
KATILIMCI: Genel kurullar mevzuatının ilgili maddesi gereği divana imza yetkisini Reha Bey’den ben
Emral Eker olarak vermiyorum, biz imzalayacağız. Tutanağa geçsin bu.
AFFAN BEY: Tutanağa mı imzalamak istersiniz?
KATILIMCI: Tutanağı, Reha Bey’le biz ikimiz imzalayacağız.
…………….
MADDE 2) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, Yönetim kurulunun
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa
İstanbul A.Ş.’ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dahil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına
ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
…………….
VOLKAN BEY: Teşekkür ederim bize açıklamanız için. Bundan başka söz alıp konuşmak isteyen var mı?
ERKİN BEY: İsminiz neydi bu arada?
KATILIMCI: Çetin Şaşmazer. Tesco, KİPA’yı Migros’a sattı. Satış sözleşmesi tamamladı mı? Yoksa
sözleşme gereği, Migros’tan Tesco İngiltere, herhangi bir şarta bağlı yükümlülüğün doğma ihtimali
halen daha mevcut mu? Birinci sorum bu. Bir sorum daha var. Migros’un 9 aylık bilançosunda şerefiye
ve işletme birleşmeleri bölümünde şöyle yazmışsınız, “varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değeriyle ilgili ilave ve düzenlemelerin yapılabilmesi için belirlenen zaman satın alma
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tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır.” Sorum şu; burada bahsedilen 28 Şubat 2018’de doğacak bir
süreç içerisinde gerçekleşecek bir takım yükümlülük, şarta bağlı yükümlülükler ve gerçeğe uygun
değerlerin ilave edilmesinden bahsediliyor. Bunlar neler? Burada gizlenen bir bilgi ve bu bilgiye vakıf
olmayanlar için şeffaf olmayan, adaletsiz bir piyasada olduğu izlenimi oluşturuyor. Açıklığa
kavuşturmanızı rica ediyorum. Teşekkürler.
ERKİN BEY: Çetin Bey teşekkür ederiz. Bu soruyu daha evvelki genel kurullarda da dinledik, genel
kurulda da dinledik. Yalnız ben tekrar komiser masasına dönüyorum. Bu sorunuzun cevabı çok açık, net
ve özet yani kısa bir cevap. Ancak bunun toplantı genel kurul tutanağına geçecek mi bu, soru olarak
geliyor geçmeyecek. Geçecekse yazılı gelmesi lazım. Yani burada biz toplantı sonunda şey yapmayalım.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Yazınız. Genelge olarak soru önergesi diye yazınız.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Geçmesini istiyorsanız yazılı…
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Hemen. Beyefendinin önünde cevabını yazılı olarak geçirelim.
ERKİN BEY: Tamam yani yanlış anlamayın sizin sorunuzun cevabı çok basit bizim için. Ancak, hayır siz
şimdi daha sonra, biraz öncede dinledik zaten, daha sonra bunu toplantı tutağında görmek
isteyeceksiniz. Ancak komiserlerimiz görece gereği, mevzuat gereği yazılı olmadığı için
geçirmeyecekler, özet geçecekler. Bu sefer sizinle bizim aramızda gereksiz bir diyalog oluşacak. Bende
bunun olmasını istemiyorum. Muhasebe servisimiz oradan kağıt getirdik.
KATILIMCI: Çok sevindim.
ERKİN BEY: Tamam? Şey A4 kağıdı bir 20 tane 30 tane getirtelim. Varmış pardon, varmış, varmış gerek
yok. Bir kağıtları verelim. Emre Bey, Emre Bey, veriver şuraya. Eğer orada rahat yazamıyorsanız böyle
buyurun? Yazabilir misiniz? Peki. Biz cevabı şimdi mi verelim? Yoksa soru önergesi geldikten sonra mı?
Nasıl yapalım?
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Nasıl isterseniz.
ERKİN BEY: Yoksa yazılı mı vermemizi uygun görürseniz, nasıl isterseniz?
BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Yok açıklamayı yapabilirsiniz.
VOLKAN BEY: Siz açıklamayı yapın daha sonra da kanaat geçerler.
ÖZGÜR BEY: Şimdi değerli ortaklarımız, bu sorunun cevabı daha evvel verildi. Bir önceki genel
kurulumuzda da çok, birkaç farklı vesileyle aynı soru geldi. Ve bu tipte bir anlaşma söz konusu
olmadığını ifade ettik. Yani dolayısıyla Migros’la Tesco’nun arasındaki bu anlaşmanın gerekleri yerine
gelmiş, tamamlanmış, bitmiş anlaşmalardır.
ERKİN BEY: Çok detay… Bizim hiçbir yani daha evvel bunu cevap Özgür Bey.
ÖZGÜR BEY: Evet.
ERKİN BEY: Bizim şarta bağlı hiçbir başka bir şeyimiz yok. Bir şey olursa biz Tesco’ya bir para ilave
ödeyeceğiz filan böyle bir şey yok. Değerleme çıktı veya başka bir şey oldu. Hani futboldan örnek
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vereceğim yanlış anlamazsanız beni. Yok futbolcu şampiyon olursa kulübü şu kadar para alacak… Yok
öyle bir şeyler lütfen.
…………….
MADDE 4) Dilekler ve kapanış,
…………….
KATILIMCI: Sayın divan başkanım, hükümet komiseri, saygı değerli yatırımcılar, şimdi bu
söyleyeceklerimin çoğu söylendi ama ben kottan çıkma kararınızı ne diye neden dolayı vazgeçtiğinizi
merak ediyorum birincisi bu. İkincisi de sebebi şöyle bir şey var bu birleşme oranı sürecinde Migros
hisselerini KİPA’nın hisselerini satmayı düşünüyor mu? Satarsa MH Perakendecilik almak istiyor mu?
Çünkü 2012 yılında Tesco PLC hisselerini Tesco Overseas Investments’a satmıştı. O zamanlar açar
bakarsınız dip notlarınızda. 468 milyon paund gibi rakamdı. Buda bugünkü fiyatla 4 bin 100 liraya
geliyor. İkinci sorum Özgür Bey’e. Hepimiz hisse alıyoruz, araba satıyoruz, ev satıyoruz ama bir türlü
MH Perakendecilik hisselerini Anadolu Grubu’na teslim etmedi. Hala MH Perakendecilik’te emanet
duruyor. Migros olarak şahsi olarak sizi görüyoruz ama hisselerin Yüzde 80’i Garanti Bankası’na ipotekli
bildiğim kadarıyla hisselerin, Migros hisselerinin. Doğru mu Özgür Bey?
VOLKAN BEY: Siz sorunuza devam ettiniz mi?
KATILIMCI: Yok sorunun cevabı…
VOLKAN BEY: Bitti mi?
KATILIMCI: Yüzde 80’i… Hisseleri takasa yatırdı. Son olarak hisselerinizi takasa yatırdınız. MKK’ya
kaydettiniz. Şuan halka açıklığınız Yüzde 20 iken Yüzde 34’e ulaştı. Bu durumda siz bu finansal yapıdan
çıkmak isterken 5 katrilyon 600 milyar lira MH Perakendeciliğin kasasında İngiltere’de 5 katrilyon 400
milyar topladığı bir para var TL olarak. 2008’de, 2009 ve 2010’de temettü, 1 milyon 860 bin lira Anadolu
Endüstri’den, 770 milyon da hisse satışından, 555 milyon da son hisse satışından bugünkü rakamla
bölerseniz sermayeyi 4 bin 100 lira fiyat geliyor. Burada zorunlu çağrı yapmayı düşünüyor musunuz
hisse eğer satılırsa? Bu parada Migros’un kasasına girecek. Yani KİPA hisselerini satmayı düşünüyor
musunuz Migros olarak?
VOLKAN BEY: Bitti mi soru?
KATILIMCI: Sorum bitti. Bu birleşme zaten yanlış anlamayın ben Türkiye’de 5 tane otelin işletmesini
yapıyorum. Bu birleşme ne Migros’a yarıyor, diğer ne Tuncay Bey’e, ne diğer Kenan Investments’e ve
ve yahutta şeye yaramıyor otomatik hali sene… Migros karlı çıkıyor. Bu durumda da ben şirket sahibi
olsam Migros niye karlı çıksın ki? Niye böyle bir para ayrılsın. Çok özür dilerim hepiniz sözleşmeli
işlemler yapıyorsunuz. Hepiniz işte söz… Ben geçen genel kurula gelmedim, en büyük hissedarlardan
bir tanesiyim ben burada, Jak Bey’den sonra. Yaklaşık olarak da 7 yıllık yatırımcıyım. Lotumu da
saklamamam yazabilirsiniz önemli değil. Ama bakıyorum haberinizin hepsinde, yuvarlak, yuvarlak,
yuvarlak, 7 yıldan beri yuvarlak, yuvarlak cümleler dinliyorum. Ve çoğu tanımadığım kişi de birbirine
düşman oldu burada. Sizin onun adamı, bunun adamı, şunun adamı diye. Yani çok merak ediyorum siz
bunları yazarken, küçük yatırımcı diye bakıyoruz ya. Küçük yatırımcı bu yazdıklarınızı zaten anlamıyor
ki. Bu finansal muhasebede anlama şansı da yok. Şimdi Kenan Investment dediğiniz şahıs da
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İngiltere’de, Lüksemburg’da kurulmuş bir firma. Şimdi hükümet komiserine soruyorum yazabilir
misiniz? Bu birleşme olduğunda Tesco Overseas Investments, Kenan’la birleşmeyecek, yazabilir miyiz
bunun notunu düşebilir miyiz?
...
KATILIMCI: Bu kadar başka bir sorum yok. Bunun için başka bir soru da sormuyorum. Ben sorduğum
soruya cevap… En önemli sorum şu; tek bir soru soruyorum. Birleştirme yapılırken, mevcut
amortismanlar kurulacak mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum, hisseleri satmayı düşünüyor musunuz?
Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Teşekkür ederim.
ERKİN BEY: Şimdi, sorunuzun birinci kısmı gayrimenkul, sabit kıymetlerin amortismanları değerlerine
ilave edilecek mi? Bu tamamen uzman kuruluşların yetkisindedir ama amortisman değil de piyasa rayiç
fiyatı hesaplarının işte birkaç yöntemle şirketle ilgili yapılırken, gayrimenkullerin değerlendirilmesiyle
uzman kuruluşlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tarafsız uzman kuruluşlar
tarafından tabi ki bunlar 2-3 türlü bu çalışmaları yaparken gayrimenkulün değerini, normal inşaat
maliyetini koyup, ondan sonra kullanım senesine göre bir amortisman hesaplaması yapabilir. Bunlar
teknik çalışma, benim de çok hakim olmadığım bir çalışma olabilir. Sonuçta piyasa rayicini bir şekilde
belirlerler. İlk sorunun birinci kısmı bu.
ÖZGÜR BEY: Şimdi diğer taraftan değerli ortağımızın yaptığı tespitlerin de ne yazık ki şuanda KİPA Genel
Müdürlüğü’yle hiçbir bağlantısı olmayan notlarda var içerisinde ama ben cevaplamaya çalışacağım.
Bahsetmiş olduğunuz yurt dışındaki Kenan Investment şirketinin Tesco’yla vesairle hiçbir alakası olan
şirketler değil bunlar. Nasıl böyle bir bağlantıya gittiniz açıkçası anlamakta da güçlük çekiyorum.
Burada, geçen genel kurulda da çok net ifade ettik, bugünde tekrar ifade ediyorum. Migros’tur,
Tesco’nun muhatabı, Tesco, yabancı Tesco’dan bahsediyorum, Tesco PLC’den bahsediyorum. Migros
bu şirketle sözleşmesini yapmış, KİPA hisselerini devralmış sözleşmeyi de tamamlamıştır. Bunun da
herhangi bir fonksiyonu yok.
KATILIMCI: Siz geçen seferki genel kurulda sizin bir notunuz var. Karşı taraf açıklanmasını istemiyor.
Akif Bey soru sordu pardon Uğur Bey soru sormuştu.
ÖZGÜR BEY: Hayır, o farklı bir konu neticede.
KATILIMCI: Siz, hayır…
ÖZGÜR BEY: Hayır, hayır, çok alakasız bir konudan bahsediyoruz.
KATILIMCI: Bağımsız dediniz ki, SPK ve denetim… Verdik dediniz ama karşı taraf, Tesco açıklanmasını
istemiyor diye hükümet komiserinin bir notu var. Bunu Uğur Bey sormuştu.
ÖZGÜR BEY: Doğru onların takdiridir ama ben size burada söylüyorum. Neticede Migros’la Tesco’nun
arasında…
KATILIMCI: Ama bugün söylüyorsunuz.
ÖZGÜR BEY: Artık sözleşme tamamlanmış olduğu için söylüyorum. Yani neticede konu bitmiştir, süreçte
tamamlanmıştır. Ha bunun dışındaki konuların bahsetmiş olduğunuz konuların Migros’un ana
hissedarlarını bağlayan hiçbir tarafı yok. Çok farklı iki konu. KİPA’nın işlemini yapan Migros Ticaret
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A.Ş.’dir. Şu anda Migros’un hissedarlarının bu olayla, hiçbir yakından uzaktan alakası yok. Burası net
olsun. Diğer tarafta da Migros’un halka arzıyla ilgili konularında yine burada konuşmuş olduğunuz
konularla hiçbir bağlantısı yoktur. Migros’un halka arzı, malumunuz halka açık bir şirket, sizler nasıl
küçük yatırımcı olarak KİPA’daki haklarınızı savunuyorsanız, Migros’un da küçük yatırımcıları var. Çokta
net bir şekilde onlarda haklarını savunuyorlar. Bizler de yöneticiler olarak hem Migros’un yatırımcılarını
hem KİPA’nın yatırımcılarını koruyacak kararlar almakla hükümlü görevlileriz. Bu minvalde icra ediyoruz
ama Migros’un bundan sonraki hisselerinde daha fazla halka arz olup olmamasını Migros’un yönetim
kurulunun takdiridir. Migros’un hissedarlarının takdiridir. Bugünün gündemiyle alakası yoktur,
verebileceğimiz bir yorum dahi yoktur. Ama işin doğası gereği, sizler gayet iyi biliyorsunuz; Migros’un
bir hissedarı, daha şuan daha azınlıkta olan bir hissedarı bir fon şirketi ve fon şirketleri de çok uzun
süreler hisseleri elinde tutan şirketler değil ki. Bunu defaten Migros’un kendi açıklamalarında
vurguladık. Ve neticede de fon şirketleri zaman içerisinde de ellerindeki hisseleri satacaklar. Ama bu
hangi işlemle satar, nasıl satar kendi takdirleridir.
KATILIMCI: Peki, sorumunu cevabını alamadım. Hisseyi satmayı düşünüyor musunuz?
ÖZGÜR BEY: Hangi hisseyi satmaktan bahsediyorsunuz?
KATILIMCI: Migros-KİPA hisselerini satmayı düşünüyor musunuz?
ÖZGÜR BEY: Hayır, birleşme işleminden bahsettiğimiz bir ortamda…
KATILIMCI: Birleşme işlemine kadar hisse satışı düşünüyor musunuz?
ÖZGÜR BEY: Şuanda buna nasıl bir yanıt verebiliriz? Yani neticede biz irademizin olağan süreçteki
irademizin kolaylaştırılmış usuldeki birleşme olduğunu ifade ettik. Bu yöntemle ilerleyeceğiz. Ekonomik
değerlendirmeler yapılacak.
KATILIMCI: Kottan çıkma kararınızın değişmesinin sebebini alamadım ayrıca. Sebebi niye? Biz buraya
geldik kottan çıkmamak için…
ÖZGÜR BEY: Ben bunu çok kısa bir şekilde ifade ettim. Biz yönetim kurulunda bu kararı aldıktan sonra
genel kurula kadar bir süre geçti. Bu süre zarfında da çeşitli yersiz tereddütlere verdi bu konu.
Gözlemliyoruz bunu. Ve bundan dolayı da bu tereddütleri ortadan kaldırmak üzere bu irademizden
vazgeçtik diyoruz.
KATILIMCI: Teşekkür ederim. Adım Fehmi Reha Tokatlıoğlu. Çok kısa bir sorum var. Fazla kitap partileri
kullanmadan cevabını bekliyorum. 92 yılında bu KİPA kurulduğundan beri bu işlerin içindeyim. 94’de
halka açıldı. 1 buçuk yıl süre geçti. Keşke önce bir temennim var bunu ne olur iyi dinleyin. Keşke bu 1
buçuk yıl boyunca vaktinizi, zamanınızı, siz yöneticiler ve hukuk müşavirleri nasıl ne yapabiliriz, nasıl
koddan çıkabiliriz, nasıl muafiyet olabilir, nasıl şu, bu diye uğraşacağınıza, devraldığınız o ticari
zekanızla, çok ucuza kapattığınızı belirttiğiniz her toplantıda KİPA’yı bilançosunu bir tık yukarı
götürebilseydiniz keşke. Çünkü biliyorsunuz en son buradayken bilançoyu açıklamadınız. Uzatma
istediniz SPK’dan. Keşke bu temennimi söylüyorum keşke satın aldığınız KİPA’nın bilançosunu bir tık
stokları şişirmeden yukarı götürebilseydiniz bende burada sizi alkışlardım. Ve mağaza çalışanlarının da
hepsinin moralsizliğini bir tık yukarı götürebilseydiniz. Onlarda zaten çok kötü durumda. Ben soruma
geçiyorum bu temennimdi. Teşekkür ederim, olmadı tam. Neden kolaylaştırılmış biçimde birleşme?
Baktığınız zaman gerideki bir çok birleşmelere, kolaylaştırılmış şekilde birleşmelerin Yüzde 100 ortaklık
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ya da çok minik, minik ortaklıklarla yapıldığını görüyoruz. Genelde herkes en son sizin sektörde
Carrefour – Kiler ortaklığı gibi normal SPK’nın belirttiği uzman kuruluş, 3 raporla yapılan şeffaf,
göğsünüzü gere gere yapabileceğiniz bir birleşme olacaktı. Lütfen soruma cevap verin. Neden
kolaylaştırılmış yöntemde birleşme istediniz? Lütfen, ya neden nedeni neydi ki diğer firmaların yaptığı
gibi SPK’nın kurallarına uyarak istemediniz? Teşekkür ediyorum iyi günler.
ÖZGÜR BEY: Şimdi bakınız ben neticede bu konunun uzmanı değilim. Neticede birleşmenin çeşitli
çeşitleri formülleri olabilir.
KATILIMCI: Uzmandan duymak istiyorum ben cevabı.
ÖZGÜR BEY: Yüzde 95’in üzerine geçmiş olunan bir yapıda bu yöntem mümkündür…
KATILIMCI: Onun mümkün olduğunu tahmin ediyoruz. Bizim buraya gelmemiz de bunun mümkün olup
olmadığını tartışmak değil. Bende en az sizin kadar bunun mümkün olduğunu belki sizden daha iyi
biliyorum. Sadece yönetim kurulu başkanı ve bir şirketin genel müdürüyseniz, mutlaka kolaylaştırılmış
yöntem diye hiçbir şirketin kolay kolay başvurmadığı halka açık bir şirketten bahsediyorum. Bir yöntemi
tercih ettiğiniz bilmeniz lazım. Çünkü bu tombaladan çıkmıyor kolaylaştırılmış mı, normal mi? Mutlaka
yada öndeki hukuk müşavirleriniz mutlaka bunu araştırmışlardır.
ERKİN BEY: Pardon, takdir edersiniz ki tabi diğer firmaların bizim uzmanlık alanımız dışında… Yok, yok
müsaade edin biz sizi dinledik, oturun.
KATILIMCI: Ben cevap istiyorum.
ERKİN BEY: Tamam cevap veriyorum. Ben de size cevap veriyorum tamam.
KATILIMCI: İlerleme olmaz yani.
ERKİN BEY: Tamam. Şimdi, biz diğer şirketlerin hangi yöntemle birleşme yaptıklarını tarihsel olarak
takip etmiyoruz. Ben şimdi bu konuda danışmanlığımızı yapan avukatımız Ökkeş Bey’e soruyorum.
Kolaylaştırılmış usulde kimsenin birleşme yapmadığını söylediniz.
KATILIMCI: Hayır, kolaylaştırılmış yöntemde birleşmenin genelde Yüzde 100 ortaklık yada çok minimum
ortaklıklarla 2 halka açık şirketle tek örneğinin olmadığını söyledim. Örneği varsa lütfen bana söyleyin.
ERKİN BEY: Yüzde 100 derken neyi kastediyorsunuz?
KATILIMCI: Yani bir şirket Yüzde 100, öbürü halka açık diye kolay bir şekilde birleşiyorlar.
ERKİN BEY: Evet.
KATILIMCI: Ortakları sessiz ortak.
ERKİN BEY: Tamam.
KATILIMCI: Ama Yüzde 96.25’e 3.75 gibi birleşme göremedim ben.
KATILIMCI: Yüzde 5’in altındaysa, kolaylaştırılmış usulde birleşmek mümkün.
ERKİN BEY: Şimdi, Ökkeş Bey…
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KATILIMCI: Mümkün olup olmadığını tartışmıyoruz. Ben neden bunu tercih ettiklerini merak ediyorum.
ERKİN BEY: Ökkeş Bey…
KATILIMCI: Diğerleri Yüzde 5’in üzerinde halka açıktı, onun için onlar normal birleşme yaptılar. Ama bu
şirketler Yüzde 95’in dolaşımdaki pay 3.75 olduğu için…
KATILIMCI: Hayır size katılmıyorum ben.
VOLKAN BEY: Ökkeş Bey, yanıt versin ve şeyi kapatalım.
ÖKKEŞ BEY: Şimdi benim adım Ökkeş Şahan.
KATILIMCI: Tanıyorum sizi.
ÖKKEŞ BEY: Avukatıyım KİPA’nın ve Migros’un. Bir belirleme yapmamız gerekir. Yüzde 95’i aştığımız
zaman birileri kolaylaştırılmış birleşme yapabilir. Diğer taraf borsa şirketi olsun veya olmasın…
KATILIMCI: Tabi, tabi, o doğru, o doğru, orada sorun yok.
ÖKKEŞ BEY: Bunu bir netleştirelim. İkinci husus, kolaylaştırılmış birleşme de sermaye piyasası
mevzuatında adım, adım, adım düzenlenmiştir.
KATILIMCI: Tabi, onu da biliyorum.
ÖKKEŞ BEY: Çünkü bir taraf, halka kapalı bile olsa var sayalım ki, KİPA halka kapalı bile olsa, diğer taraf
halka açık bir şirket olduğu için her adımı değerlemesi, birleşme oranı, prosedürü, düzenlenmiştir.
Yatırımcı her noktasında korunur, korunmalıdır da. Şimdi kolaylaştırılmış birleşmede SPK mevzuatında
düzenlenmeyen başka, bambaşka bir şeyler düşünmemeniz lazım.
KATILIMCI: Ama var. Kuruluş, uzman kuruluş raporu istenmiyor.
ÖKKEŞ BEY: Şimdi bakın, bilmiyorsunuz. SPK yazışmalarımız var bizim ayrıntılı olarak adım adım neyi
nasıl yapacağımız, sizin çıkarlarınızı nasıl koruyacağımız belli. Bunlar olacak, değerleme de olacak,
uzman kuruluş raporu orada gerekmiyor dese de, gerek SPK ile konuşulacak yani…
KATILIMCI: Pardon bir daha söyler misiniz uzman kuruluş raporunu anlayamadım?
ÖKKEŞ BEY: Bakın yani SPK mevzuatı neyi gerektiriyorsa, SPK bize ilave olarak neyi dayatıyorsa…
KATILIMCI: Uzman raporu gerek miyor mu?
ÖKKEŞ BEY: Neyi söylüyorsa, yapılacak bunlar. Özür dilerim, Carrefour – Kiler’de de uzman kuruluş
raporu gerekmiyordu ama alındı orada biliyorsunuz.
KATILIMCI: Tabi.
ÖKKEŞ BEY: Adım, adım. Oda kolaylaştırmış birleşmeydi. Basit normal bir birleşme değildi. Bu
birleşmede Yüzde 95’ine sahip olduğu için genel kurul kararı gerekmiyor. Bu bu kadar ama diğer her
prosedüre uymanız gerekiyor. Sadece SPK mevzuatı değil, boy boy TTK düzenlemeler var, uymak
zorundayız hepsine. Dolayısıyla hissedarlarımızın benim payım kötü bir değerlemeyle mevzuata aykırı
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şekilde bazı yönlerden kaçırılarak, zarar göreceğine sizi endişesinde olmamaları gerekir. Bana göre
böyle, çok saygılarımı sunuyorum.
KATILIMCI: Beyefendiye sormak istiyorum lütfen. Bu kolaylaştırılmış usulde dediğiniz birleştirmede
şimdi, Migros’un sermayesi 178 milyon, KİPA’nın sermayesi 1 katrilyon 300 TL. Birleşmeye aykırı ki bu?
VOLKAN BEY: Şimdi çok teknik bir şey. Daha sonra var onun tebliğleri. Carrefour dedi bir beyefendinin
Kiler birleşmesine de bakarsanız yani indirin şeyini okursanız SPK küçük yatırımcının, yani bende
baktığım için biliyorum. Küçük yatırımcının hakkını koruyacak şekilde o bir değerleme çalışması istiyor
ve o kuruluşun raporları itibariyle o konuda hiç kaygınız olmasın. Tamam çok teşekkür ederim. Başka?
Beyefendi de çok ilgili çünkü gayet güzel cevaplar veriyor. Yani kanunla ilgili. Siz gayet güzel söylediniz
yani 95’in üzerinde dediniz, kolaylaştırılmış birleşme ama kimsenin hakkını evet…
KATILIMCI: Sayın genel müdürüm, birleşmenin detaylarına ne zaman vakıf olacağız?
KATILIMCI: İtiraz olana…
KATILIMCI: Hayır, hayır itiraz olarak değil. Sorulmuştu ama cevap alamadım. Birleşmeyi ne zaman
kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız ne zaman sonlanır, detaya ne zaman
kavuşuruz? Çünkü nihayetinde birleşme oranları bizler için önem arz ediyor.
ÖZGÜR BEY: Birleşmeyle ilgili bahsetmiş olduğunuz irademizi tekrar ettik. Bunun zaman planlaması,
olabilecek en uygun şartlarda yerine gelecek bunun. Ama şuanda söyleyebileceğimiz bir tarih yok tabi
ki. Yani yapılacak olan değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler akabinde ortaya çıkacaktır.
VOLKAN BEY: Peki.
ÖZGÜR BEY: Çıkar çıkmaz da tabi ki paylaşılacak.
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