




















1. BORSA GÖRÜŞÜ

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 29.09.2021 tarihli yazısında;

a) Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan şartlardan (b) bendindeki

“Halka arz edilen payların piyasa değeri” ve “Halka arz edilen payların nominal değerinin

sermayeye asgari oranı” şartlarını halka arzdan sonra sağlaması koşuluyla Şirket paylarının
Yıldız Pazar’da işlem görebileceği,

b) Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun izahnamenin ekinde yer alması,
c) Kurulumuza iletilen Borsa görüşünde “İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul

A.Ş.’nin vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla,

sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve

belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak

alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir

sorumluluğu bulunmamaktadır.” ifadesinin yer alması,
hususlarının Şirket’in halka arz izahnamesinde yer alacak Borsamız görüşü olarak Kurulunuza

iletilmesine karar verilmiştir.”
denilmiştir.







































































































Serbest Bölge Şubesi 
Kit Üretim 01.07.2020 31.12.2020 
Otomasyonu Yatırımı 

615.518 Özkaynak 

Yukarıdaki tabloda listelenen projelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir: 

Yoktur 

• 16032018 no 'lu Genetik Tanıya Yönelik DNAIRNA Ekstraksiyon Robotu Geliştirilmesi
ve Üretimi adlı KOSGEB KOBİGEL Projesi: Proje kapsamında Şirket, kendi
ONA/RNA ekstraksiyon robotunu geliştirmiş, ayrıca bilgisayar destekli tasarım ve
üretim altyapısı kurmuş, mühendislik alanında ilave personel istihdamı sağlamış,
kendi cihaz tasarımlarını, yazılımlarını ve üretimini yapma imkan ve kabiliyetleri
kazanmıştır.

• 1170526 no 'lu TÜBİTAK TEYDEB 1511 Moleküler Tabanli Genetik Tani Cihaz Ve
Kitlerinin Geliştirilmesi Projesi: Proje kapsamında Şirket, bir cff ONA (hücre dışı
fetal ONA) izolasyon kitinin, amnion sıvısından trizomi 21, trizomi 13 trizomi 18
kromozom anomali tanısına yönelik Real-Time PCR kitinin ve bir Real-Time PCR
cihazının Ar-Ge çalışmalarını yapmıştır.

• Serbest Bölge Şubesi İlk Kurulum Yatırımı: Şirket 2017 yılında İstanbul Endüstri ve
Ticaret Serbest Bölgesi'nde kurduğu yeni ve gelişmiş altyapıya sahip üretim tesisini
2018'de aktif hale getirmiş, bölgenin sağladığı avantajlardan da yararlanarak üretim ve
ihracat gelişiminde ivme yakalamıştır.

• Serbest Bölge Şubesi Alan Genişletme Yatırımı: Şirket, artan ürün talebini
karşılayabilmek ve büyümesini daha da hızlandınnak amacıyla, 2020 yılı sonunda,
Serbest Bölge Şubesi'ndeki çalışma alanını yaklaşık 400 m2'den 3000 m2 'ye
çıkarmıştır. Bu sayede üretim kapasitesini aıtırmış, makine parkını güçlendirmiş,
ekibini genişletmiş ve otomasyon seviyesini bir üst düzeye taşıyarak üretim
standardizasyonunu iyileştirmiştir.

• Serbest Bölge Şubesi Cihaz Üretim CNC Atölyesi Yatırımı: Şirket, robotik cihaz
projesi kapsamındaki ilk model cihazının geliştirmesini tamamladığında, özellikle
yuıtdışı pazarlarından çok sayıda talep almış, bu nedenle üretim sürelerini kısaltacak,
daha düşük toleranslı talaşlı imalat yapmasına olanak tanıyacak en üst düzey CNC dik
işleme tezgahlarını bünyesine katmıştır.

• Serbest Bölge Şubesi Kit Üretim Otomasyonu Yatırımı: Şirket, artan izolasyon ve
Real-Time PCR kiti talebini karşılamak ve daha kısa termin sürelerinde siparişleri
teslim edebilmek için otomatik tüp ve mikrotüp dolum, kapak kapatma,
etiketleme/markalama ünitelerine sahip makinalar edinerek otomasyona dayalı üretim
imkanlarını arttırmıştır.

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 

Aşağıdaki tabloda, Şirket'in halihazırda devam etmekte olan yatırımlarının niteliği, 
tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ile finansman yöntemine ( özkaynak veya yabancı 
kaynak) ilişkin bilgiler verilmektedir. 

2021 



































































































































11.6. Yönetim kurulunca kanıra bağhrnmış olan planlanan yatırımlar ile fimuısal 
kiralama yolu ile edinilmiş lmhnıanfar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi 
planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörühm fon kaynakları hakkmda 
bilgi: 

Şirket 7 Ekim 2021 tarihli 2021/29 sayılı yönetim kurulu karan ile Şirket'in bağlı oıtakhğı 
olan Alpha IVD'nin, Şirket'e ait olmayan %76,67 oranındaki paylarını satın almayı ve söz 
konusu devir işlemini halka arzın tamamlamnasmm ardından fakat her halükarda 
31 Aralık 2022 tarihi işlemi itibariyle gerçekleştimıeyi karar altına almıştır. Detayh bilgi işbu 
İzalmame'nin 6.2.3 numaralı bölümünde sağlanmıştır. 
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15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 

MALI iŞLER SATIŞ ÜRETiM 
DiREKTÖRÜ MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ 

MUHASEBE TEKNiK 
MÜDÜRÜ SERViS 

SORUMLUSU 

15.2. İdari yapı: 

YÖNETiM 
KURULU 

GENEL 
MÜDÜR 

AR-GE 
DiREKTÖRÜ 

ARAŞTIRMA 
GELiŞTiRME 

UZMAN! 

ÜRÜN 
GELlŞTlRME 
SORUMLUSU 

BiLGi 
TEKNOLOJiLERi 

ALTYAPI 
YÖNETiCiSi 

LABORATUVAR 
EĞiTiM 

KOORDiNATÖRÜ 

DIŞ 
TiCARET 
MÜDÜRÜ 

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

Son 5 Yılda 

Adı Soyadı Görevi İş Adresi 
İhraççıda 
Üstlendiği 
Görevler7

İstanbul Genel Müdür 
Yönetim Plaza Kasap 

Alper AKYÜZ Kurulu İsmail Sok. Satış Direktörü 

Başkanı No. 10/22- (Görev Bitiş 

23 Tarihi: 2017) 

KALiTE VE IK 
DOKÜMANTASYON DiREKTÖRÜ 

SORUMLUSU 

Görev 
Süresi Sermaye Payı8 

/Kalan 
Görev 

(TL) (%) Süresi 

1 yıl 7 ay 51.653.332 51,65 
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