Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin 30.10.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Sorulara Kurumsal
Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 maddesi Uyarınca Verilen Cevaplar
İşbu doküman, 30.10.2017 tarihinde, saat 14:00’da yapılan 2016 yılına ait Olağan
Genel Kurul görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Yeşil Yatırım Holding
A.Ş.(Şirket) yönetimine yöneltilen soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap
verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri
Bölümü tarafından verilen cevapları içermekte olup, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim
Tebliği 1.3.5’no’lu maddesi kapsamında Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından
düzenlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği
“1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı
bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen
gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı
verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır
kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış
olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde
Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı
sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden
sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde
kamuya duyurulur.” düzenlemesi çerçevesinde
Öncelikle pay sahiplerimizin Şirketimize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür eder, 2016
Yılı Olağan Genel Kurulu’na katılan pay sahiplerince sorulan sorular/görüşler ile
Şirketimizin cevaplarını bilgilerinize sunarız:
1) Genel kurul gündeminin “2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi ve tasdiki,” konulu 4. Maddesinin görüşülmesi sırasında pay
sahibimiz Ahmet Atak, Şirket’in iştirak etmiş olduğu Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’nden pay alımına ilişkin kararının kim tarafından verildiği ve payların kimin
tarafından alındığı, bu kararın kimin verdiği ve 5 sene içerisinde oluşan 2.945.700TL
zararın sorumlusunun kim olduğu hakkındaki sorusuna cevap:
06.06.2012 Tarihinde 2012-12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla;
Sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmaya dönük yatırım
alanlarını genişletmek sureti ile şirketimizin likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine
imkan sağlamak amacı ile büyüme potansiyeli taşıyan alanlardaki şirketlere iştirak
kararlığımız çerçevesinde karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmaya, başta inşaat alanı
olmak üzere, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) hisselerine iştirak
edilmesine Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
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Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) gereği iştirak alınan paylar mali
tablolarda gerçeğe uygun değeri hesaplanmıştır, henüz satışı gerçekleşmediğinden oluşan
bir zarar bulunmamaktadır. Hisse değeri arttığı zaman hisseler satılacak olup gerçekleşecek
olan kar realize edilecektir.
2) Pay sahibimiz Ahmet Atak, iştirak edilen Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve
Teknoloji A.Ş. ve Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin hissedarların kim olduğunu,
hisse devirlerinin kime yapıldığının belirtilmesini istemiştir.
Yeşil Holding A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ‘nin
%50 payını Han Sınai Yatırım Holding A.Ş. satın almıştır.
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş’nin %50 payını
Estanbul Yapı A.Ş.’den satın almıştır.
3) Şirketin Wowwo’da %50 si oranında payı olmasına rağmen, Yeşil Yatırım
Holding’in hisse satılırken alabilme imkanı varken, bu değerlendirme yapılmayarak neden
Yeşil Yatırım’ın bu alıma dahil edilmeme nedeni Ahmet Atak tarafından sorulmuş ve bilgi
talep etmiştir.
Söz konusu hisse devir işlemi Ocak/2016 döneminde gerçekleşmiştir. Mayıs/2015
döneminde 500.000 TL sermaye ile kurulan Wowwo faaliyetine telefon alım satımı ile
başlamıştır. Telefon satışlarını senetle yapmıştır. 2015 yılı sonunda tahsil edilemeyen
icralık senetleri de bulunmakta olup tahsilat kabiliyeti azalmıştır. Bu koşullarda 2015 yılı
sonunda şirket 483.327 TL zarar etmiştir. Dolayisi ile geri kalan %50 payın satın alınması
Ocak/2016’ da muteber bir yatırım fikri degildi.
Ayrica, Yeşil Holding tarafından %50 payın satın alma tarihinde Yeşil Yatırım
Holding’in banka hesaplarında sadece 828 TL para bulunmaktaydı ve gerekli olan satın
alma bedeli tutarında parası bulunmamakta idi. Söz konusu devir 787.500 TL'ye
yapılmıştır.
Ayrıca takip eden dönemlerde, Wowwo arac ticaretine basladiktan sonra, Wowwo
‘da sermaye artışı gerçekleşmiş olup şirketin sermayesi 500.000 TL’den 20.000.000 TL’ye
çıkarılmıştır. Bu artış nakden karşılanmış olup Yeşil Yatırım’ın sermaye artışı esnasında
yeterli nakdi bulunmadığından Wowwo’daki hissesi azalmasın diye sermaye artışına konu
olan ödeme icin Engin Yeşil tarafından Yeşil Yatırım Holding’e avans verilmis ve Yesil
Yatirim’in Wowwo’nun sermaye artışına katılması sağlanmıştır.
4)Hisse devrini yapan Han Sınai’ye Yeşil Holding tarafından ödeme biçiminin nasıl
olduğu Ahmet Atak tarafından sorulmuştur.
Ödeme biçimi nakit olarak gerçekleşmiştir.
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