KISMİ BÖLÜNME RAPORU

Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü’ne 162077 ticaret sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE
LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KUMPORT A.Ş. veya Bölünen Şirket”) 6102
sayılı TTK’nın 159 ncu ve devamı maddeleri uyarınca kısmi bölünme yoluyla aşağıda belirtilen
“iştirak hisselerinin” yeni kurulacak Anonim Şirkete devredilmesi konusunda işbu 10 maddeden
oluşan kısmi bölünme raporu akdedilmiştir.

MADDE 1 : BÖLÜNMENİN AMACI VE SONUÇLARI :
KUMPORT A.Ş.’nin aktifinde yer alan “Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Ticaret Anonim Şirketi’ne ait
iştirak hisselerinin”, şirketimizin yapılandırılması ve ekonomik faaliyetlerinde verimliliğin sağlanması
çerçevesinde kısmi bölünme sonucu yeni kurulacak Anonim Şirkete kısmi bölünme yolu ile aşağıdaki
şartlarla, TTK’nun 159 ilâ 179. maddeleri, KVK’nun 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uyarınca devredilecektir.
KUMPORT A.Ş.’nin
Hisselerinin Listesi :
İştirak Hisseleri

Yönetim Kurulu kararında

yer alan

Kısmi Bölünmeye Konu İştirak

Hisse Adedi

Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Ticaret Anonim 3.360 Adet
Şirketi

31/08/2015 tarihi itibari ile
kayıtlı değeri (TL)
3.356.278,94 TL

Yukarıda bilgileri yer alan iştirak hisselerinin 31/08/2015 tarihindeki kayıtlı net defter değeri toplam
3.356.278,94 TL. olup bu değer üzerinden yeni kurulacak Anonim Şirkete devredilmesine karar
verilmiştir. TTK’nun 169. maddesine uygun olarak akdedilen Kısmi Bölünme Raporu ile söz konusu
kısmi bölünme işleminin tüm hüküm ve şartları belirlenmiştir.

MADDE 2 : BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ VEYA BÖLÜNME PLANI :
KUMPORT A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 02/10/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 167 nci maddesi uyarınca “Kısmi Bölünme Planı” hazırlanmış olup işbu plan
ekte yer almaktadır.

MADDE 3: PAYLARIN DEĞİŞİM ORANLARINI VE GEREĞİNDE ÖDENECEK DENKLEŞTİRME
TUTARININ ÖZELLİKLE DEVREDEN ŞİRKETİN ORTAKLARININ DEVİR ALAN ŞİRKETTEKİ
HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulunun 02/10/2015 tarihli kararı ile işbu kısmi bölünme işlemi, Bölünen
Şirket’e ait 31/08/2015 tarihli 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümlerine göre hazırlanmış
bilançoları ve mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecektir. Kısmi bölünmeye konu mal varlığı
unsurlarının değerlerinin belirlenmesinde kayıtlı/mukayyet değerler esas alınacaktır. İşbu kısmi
bölünme işleminin tarihi, Bölünen Şirket’in Genel Kurulu tarafından verilecek bölünmeye ilişkin
onay kararının ve yeni kurulacak Anonim Şirketin tescil tarihi olarak kabul edilecek olup, TTK’nun
179. maddesinin son fıkrası uyarınca tescil anında 31/08/2015 tarihli bilançoda yer alan kısmi
bölünmeye konu aktifler yeni kurulacak Anonim Şirkete geçecektir.
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Payların Değişim Oranı Dikkate Alındığında Yeni Kurulacak Anonim Şirkette Oluşacak Payların
Dağılımı:

Yeni Kurulacak Anonim Şirkete İlişkin Pay Dağılımı Tablosu:
Ortakların Adı Soyadı
Kumport Liman Hizmetleri Ve
Lojistik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi

Pay Tutarı
(TL)
3.356.278,94
TL

Pay Oranı
Adresi
(%)
100%

Beylikdüzü Marmara Mah.
Liman Cad. No.43 İstanbul

Kısmi Bölünme yolu ile yeni kurulacak Anonim Şirketin sermayesi, (“Bölünen Şirket”) KUMPORT
A.Ş.’nin aktifinden kısmi bölünme yolu ile devredilecek olan iştirak hisselerinin kayıtlı net defter
değeridir. (“Bölünen Şirket”) KUMPORT A.Ş.’nin kısmi bölünmesi sonucu oluşacak değere istinaden
yeni kurulacak Anonim Şirkette oluşacak sermaye tutarı, devir olan şirkete verileceğinden herhangi
bir denkleştirme tutarı ödemesi yapılmasına gerek görülmemiştir.

MADDE 4: KISMİ BÖLÜNME DOLAYISIYLA DEĞİŞİM ORANININ SAPTANMASINDA
PAYLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ
KUMPORT A.Ş.’nin, kısmi bölünme yoluyla devredilen 3.356.278,94 TL toplam net defter değerli
iştirak hisseleri nedeni ile yeni kurulacak olan Anonim Şirkette oluşacak sermaye tutarının tamamı
KUMPORT A.Ş.’ye verileceğinden herhangi bir bölünme oranı hesaplamaya gerek bulunmamaktadır.
Kısmi Bölünme yolu ile yeni kurulacak Anonim Şirketin sermayesi, (“Bölünen Şirket”) KUMPORT
A.Ş.’nin aktifinden çıkartılacak olan iştirak hisselerinin toplam kayıtlı net defter değeridir. Şirketten
çıkartılacak olan değere istinaden yeni kurulacak Anonim Şirkette oluşacak sermaye tutarı,
KUMPORT A.Ş.’ye ait olacağından herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmesine gerek görülmemiştir.

MADDE 5: KISMİ BÖLÜNME SONRASI OLUŞACAK SERMAYE YAPISI
5.1 KUMPORT A.Ş.’nin Kısmi Bölünme Nedeni ile Yapacağı Sermaye Azaltımı Hakkında:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 19/b bendinde yer alan, “Kısmî bölünmede devredilen

varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu
şirketin ortaklarına da verilebilir” hükmü uyarınca, kısmi bölünme yolu ile devredilen varlıklara
karşılık edinilen yeni kurulacak Anonim Şirkette oluşacak payların KUMPORT A.Ş.’ye verilecek
olması nedeni ile KUMPORT A.Ş.’de herhangibir sermaye azaltımı yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
KUMPORT A.Ş.’nin aktifinden kısmi bölünme yolu ile çıkacak toplam 3.356.278,94 TL tutar karşılığı
3.356.278,94 TL tutarlı yeni kurulacak Anonim Şirket hisseleri KUMPORT A.Ş.’ye verileceğinden,
KUMPORT A.Ş.’nin özvarlığında herhangi bir eksilme meydana gelmeyecektir.
KUMPORT A.Ş.’nin özvarlığında ve sermayesinde kısmi bölünme yolu ile herhangi bir değişiklik
olmamasına karşın, özvarlık tutarı şirket borçlarının tamamını karşılamaya yetecek tutarda
olduğundan 6102 sayılı TTK.’nun 175/2 nci maddesi gereği alacaklıların haklarının teminat altına
alınma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna rağmen, TTK.’nun 174 ve 175 nci maddeleri uyarınca,
alacaklılara yapılacak ilanı takiben, alacaklıların teminat altına alma süreci tamamlanmadan “bölünme
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planı” ve “bölünme raporunun” genel kurulun onayına sunulabilmesi için kısmi bölünmeye konu
iştirak hisseleri tutarı olan 3.356.278,94 TL. tutarında ve alacaklılara yapılan ilan tarihinden itibaren
en az 3 ay süre ile geçerli olmak üzere banka teminat mektubu alınarak, TTK.’nun 175 nci
maddesinde öngörülen süre beklenilmeksizin genel kurulu toplantıya çağrılabilecektir.

5.2: Yeni Kurulacak Anonim Şirkette Kısmi Bölünme Kapsamında Oluşacak Sermaye Tutarı:
Kısmi Bölünme Sonucu yeni kurulacak Anonim Şirketin sermayesi, 5520 sayılı KVK.nun 19/3-b ve 20
nci maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159-179 maddeleri uyarınca, KUMPORT A.Ş.’nin
sahip olduğu iştirak hisselerinin net mukayyet değerleri üzerinden sermaye olarak konulması sureti ile
karşılanacaktır.
Yeni kurulacak Anonim Şirketin kuruluş işlemi, (“Bölünen Şirket”) KUMPORT A.Ş.’nin Genel
Kurulunda alacağı kararın tescili ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Yeni kurulacak Anonim
Şirketin sermayesine karşılık çıkartılacak olan nama yazılı payların tamamı, KUMPORT A.Ş.’ye
verilecektir. TTK’nun 167. maddesi uyarınca KUMPORT A.Ş.’nin iktisap ettiği paylar Kısmi Bölünme
işleminin tescil edildiği tarih itibariyle bilanço karına hak kazanacaktır.

MADDE 6: GEREĞİNDE BÖLÜNME DOLAYISIYLA ORTAKLAR İÇİN DOĞACAK OLAN EK
ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, DİĞER KİŞİSEL EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE VE SINIRSIZ
SORUMLULUKLARI:
İşbu kısmi bölünme işlemi nedeni ile şirket ortakları adına, şahsi ek bir yükümlülük veya kişisel
sorumluluk doğmayacaktır.

MADDE 7: BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN TÜRLERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE
ORTAKLARIN YENİ TÜR SEBEBİ İLE SÖZ KONUSU OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Kısmi bölünmeye taraf değişik türde bir şirket bulunmadığı için bu sebeple ortaklara düşen
yükümlülük bulunmamaktadır.

MADDE 8: BÖLÜNMENİN İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE İÇERİĞİ, VARSA SOSYAL
PLANININ İÇERİĞİ :
Kısmi bölünme nedeniyle herhangi bir işgücü artırımı ya da azaltımı planlanmamaktadır.

MADDE 9: BÖLÜNMENİN ŞİRKET ALACAKLILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ :
Şirket alacaklılarının alacaklarının kısmi bölünme neticesinde tehlikeye düşmesi ihtimali
bulunmamaktadır. Şöyleki; 6102 Sayılı TTK’nun 174 ve 175. Maddeleri kapsamında, “Bölünmeye

katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa
yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını
bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.
Bölünmeye katılan şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay
içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar. Bölünme ile,
alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü
ortadan kalkar. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat
göstermek yerine borcu ödeyebilir.”
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Belirtilen yasal düzenleme çerçevesinde, KUMPORT A.Ş.’nin özvarlığında ve sermayesinde kısmi
bölünme yolu ile herhangi bir değişiklik olmamasına karşın, özvarlık tutarı şirket borçlarının
tamamını karşılamaya yetecek tutarda olduğundan 6102 sayılı TTK.’nun 175/2 nci maddesi gereği
alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna rağmen,
TTK.’nun 174 ve 175 nci maddeleri uyarınca, alacaklılara yapılacak ilanı takiben, alacaklıların teminat
altına alma süreci tamamlanmadan “bölünme planı” ve “bölünme raporunun” genel kurulun onayına
sunulabilmesi için kısmi bölünmeye konu iştirak hisseleri tutarı olan 3.356.278,94 TL. tutarında ve
alacaklılara yapılan ilan tarihinden itibaren en az 3 ay süre ile geçerli olmak üzere banka teminat
mektubu alınarak, TTK.’nun 175 nci maddesinde öngörülen süre beklenilmeksizin genel kurulun
toplantıya çağrılabilecektir.

MADDE 10: SONUÇ
KUMPORT A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;
KUMPORT A.Ş.’nin yeniden yapılandırılması ve ekonomik faaliyetlerinde verimliliği sağlanması
amaçları çerçevesinde KUMPORT A.Ş.’nin 31/08/2015 tarihli bilançosunda yer alan kısmi bölünmeye
konu iştirak hisselerinin net mukayyet değer karşılığı, yeni kurulacak Anonim Şirkete
devredileceğini, bu kapsamda yeni kurulacak Anonim Şirkette oluşacak payların tamamının
KUMPORT A.Ş.’ye verileceğini,
Söz konusu işlemin, TTK’nun 159 ilâ 179. maddeleri, KVK’nun 19 ve 20. maddeleri, 1 Seri No’lu KVK
Genel Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini, beyan ederiz.
İş bu bölünme raporu kısmi bölünmeye konu olan şirket yetkilileri tarafından okunduktan sonra
05/10/2015 tarihinde imzalanmıştır.
KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adına:
Yönetim Kurulu Başkanı

Üye

Üye

Üye
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