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: Sermaye Artıı,ıınıııdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine
ilişkiıı Rapor

Şirketiınizin 12.08,2022 tarih ve 2022/24 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçınek üzere aşağıdaki
kararlar alınıııştır.

Şirketiınizin özkaynaklarını güçlendirınek tizere yapılacak sermaye artırıını dolayısıyla ihraç edilecek yeni
payların l"ıalka arzı neticesinde elde edilecek fonun aşağıda belirtilen lrususlar çerçevesinde kullanılınasına
ve SPK'ııııı VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'niı-ı "Bedelli serınaye aı,tırıınından elde edilen fonların krıllanımııra
ilişl<iıı yapı|acak açıl<laırıalar" başlıklı 33'iiııcii ınaddesi kapsaınında lıazırlanan sefınaye artırıınından eIde

ec|ilece]< geliriıı l<ı-ıllaııınııııa ilişkin bıı l<arar ekiııde yer alan "Sermaye Artırıınından Elde Edilecek Fonıııı
Kı-ıllaıııı,ı,ı Yerleriııe İlişkiıı Rapor" başlıklı rapofun kabul edilınesiııe oy birliği ile karar verilıniştir.

Şirketiınizin 99.000.000 TL olan kayıtlı serınaye tavanı içerisinde l9.900.000 TL olan çıkarılmış
serınayesinin mevclıt ortaklarııı rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olınak üzere 3.950.000 TL
tı"ıtarında artırılarak 23.850.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ilıraç edilecek 3.950.000 TL nomirıal
değerli 3.950.000 adet B grubııpay karşılığı elde edileçek 69.125.000 TL'lik kaynaktan 4.400.000 TL olan
halkaaru ıııaliyetleri düşüldükten sonra kalan 64.725.000 TL'lik kısırıın yaklaşık;

o/oİ3'üne karşılık gelen 8.4l4.250 Tl'nin Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazarlarda planlanan
yllksek. teknoloji cihaz|ar, teknoloji transferi, temiz oda, atık sisteınleri vb. yatırıınların finanse
ed i I ıııesiııcle kı-ıl lanı lnıasına,
O/oJ6'sıııa karşılık geleı-ı 23,301.000 TL'nin planlanan Liretiıı-ı fabı,ikası yatırıını l.un;ar$İOu
|<tı||anılnıasıııa. 
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F]I(: Serınaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım V".l".İ&ffimİ@;

C)rıcoserıı Onkolojik Sisteınler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 99.000.000 TL olrylkÇtl1}ı:
içerisinde l9.900.000 TL olaıı çıkarılınış serınayesi ıı-ıevcut ortakların rüıh3n'fl110.fEn
nakden olınak üzere 3.950.000 TL tutarıı-ıda artırılarak 23.850.000 TL'ye çıkarılaEaktııı

İlıraç edilecek 3.950.000 TL noıninal değerli 3.950.000 adet B grubı-ı pay karşılığı elde edilecek 69.125.000

T'L'lik kaynaktan 4.400.000 TL olan lıal.ka arz maliyetleri dtişüldükten sonra64.725.000 TL'lik kalan

kısının yaklaşık;

- Yo13'tiı-ıe karşılık ge|en8.414.250 TL'ııin Almanya, İngiltere ve diğer yurt dışı pazar|arda planlanaı-ı

),iiksek teknoloji cilıazlar, teknoloji traıısferi, teıniz oda, atık sistemleri vb. yatırımların finanse

ed i l nıesinde kı_ıl laııı lıııasıııa.

- oh36'sıııa karşılık geleıı 23.30l .000 TL'ı-ıiı-ı plaıılaııaıı üretim fabrikası yatırıını kapsamında
kullanılınasına,

- o/o28'ine karşılık gelen l8.123.000 TL'nin üretim kapasitesinin artırtlmasına yönelik yapılacak makine

ve ekipınan yatırıınları kapsamında kullanılııasına,

- Yo23'ijne karşılık gelen l4.886.750 TL'nin işletme serTnayesi ihtiyacının finanse edilınesinde
kullanıIınasıııa,

- İI,ıtiyaç dı.ıyrılınası lıalinde yukarıda ifade edileıı fon kullanıın kaleınleri arasında %l0 kadar geçiş
yapılabilınesine katılanların oy birliği ile karar verilırıiştir.

Alınanya, İııgiltere ve Diğer Yurt dışı Pazarlarda Kurulacak Cihazlar, Teknoloji Transferi, Temiz
Oda, Atılr Sisteırıleri ı,b. Yatırınrların Finanse Edilınesi
Alnıanya, İııgiltere ve diğer yı.ırt dışı pazar|arda plaırlanaıı yüıksek teknoloji cilıazlar, teknoloji tı,ansferi,

ti:nıiz ocla, atık sislen-ıleı,i vb. yatırıınlarııı fiııaı-ısınaııı ve söz koı-ıusu yı-ırt dışı yapılanma planı çerçevesinde
hall<a arzdarı elde ediIecek kaynağııı Yol3'üııe karşılık geleıı 8.414,250 TL'niır kullaııılınası
öı-ıgörLilınektedir. l(aııser lıastalarıııııı tedavileri için el değıneden yüksekteknoloji taın otoııatik keınoterapi
ilaç l-ıazırlaına sisteınleri, teknoloji transferi, teıniz oda, atık sisteınleri vb. altyapılar kurulduğunda; doğrıı
hastaya, doğru dozda, doğru tedavinin uygulanınasının yanında, bu tesisler, uzun yıllar (5-10 yıl) tedavide
kııIlanılan aynı marka set, sarf ve kitleri satın alacaktır. Bu da pazarda ı.ızun süreli ve etkin bir şekilde olına
ve pazar payını arttırına konusunda öneınli bir avantaj sağlayacaktır.

Söz kontısıı yatırıınların 2023 yılı sonlına kadar taınaınlanıp, lıizınet verilıneye başlanınası planlanmaktadır.

Söz kontısı-ı yı-ırt dışı yapılaıınıası iIe Oııcoseıı'in yı-ıı,t dışıııdaki bilinirliğiııin aıtması, globaIleşıne
kıalısaı'ı-ııı-ıda Oııcoseııı'e getİreceği olı-ıınlı.ı yöııler göz öııLinde btılı_ınduruldı-ığı"ında Şirketin lıasılat ve
k;ırşılığıı-ıda öııen-ıli bir olrın-ılıı ivnıe o|ı.ıştı_ıracağı plaı-ıIanınaktadıı..

planlanan Üretiırr Fabrikası yatırıını
IVlevcı-ıt dıırıını itibarıyla Şirket, iiretiın faaliyetlerini Maliköy, Anadolu OSB
sincan/Ankara'da bulunan kiralık iiretiın fabrikasında gerçekleştirınekte olı-ıp,

8,000 ın2 kapalı alana sahiptir. Bı-ı alanın 1.500 ın2'lik bölüınü cihaz üretiınıialat;\O€
keınoterapi ilaç lıazırlama, uygı-ılama set ve adaptörlerin liretiın alanı, 1.00P:i#iik9ö
nıakinalarııı bulı.ındı-ığtı setlerde kullanılan bağIantı aparatlarının üretiın alanı[,1 jbO ,ıİi""^ö"ry[h"j*,lw
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"' l' f] ı:ofis ve sosyal alan olarak kullanılınakta olup, ayrıca 2.000 m2'lik açık alan bulunınaktadır. Şirket kendine

ait, üretim faaliyetleri için yeterli alan biiyüklüğüne salıip bir iıretiın fabrikası yatırımı yapmayı planlamakta
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binasında kullanılan ınakine ve ekipmanların söz koırusu yeni fabrikaya taşınarak faallyetlere ilgili

fabrikadadevaınedilınesiöngörü|ınektedir.Sözkonusufabrikayapılanmasının2023yılsonunakadar
taınaın l aııınası pl anl anınaktadı r.

(*) Şirkelin Covid-]9 tesı kiti ürelinıfaaliyetleri ürelinlfaaliyetleri nıevcut durunı ilibarıyla dıırmuŞtur. SatıŞlar,

nıevcııı sıoklar.üzerinden yapılınakta olup vaka sayısındaki artışa göre test kiti üretimi alanını aktifedilebileceklir.

Üretim Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Yapılacak Makine ve Ekipman Yatırımları

Şirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fabrikada bulunan ınakinelerin, kalıpların ve bunlarla ilgili
ieçLizat ve ekipınaııların renovasyon ve otoınasyonlın sağlanmasına yönelik yatırıınlar ile Şirketin tiretim

verinıliliğiııiıı aıtırılıı-ıası, Şirket faaliyetleriı-ıiı-ı ve satışlarının artıı,ılarak siirdliriilebilirliği aÇısından

öneııılic]ir. Şirl<et bLinyesiı-ıcle yapılaı,ı AR-GE çalışırıaları ııetiçesinde 2020 yt soırrı itibarıyla keırıoteraPi

ilaç lıazıı,laıİıa ve ı_ıygı_ılaıı-ıa setleriııe yöııelik yı-ıı,t dışıııdaıı itlıal edilen birçok sarf ınalzeınenin (Oncovalf,

Oncovial, Spike Lir[inleriııdeı,ı olı_ışaıı bağlaııtı kabloları) iiretiınine başlanmış olup, söz konı-ısu sarf

ınalzeınelerin üıretiminde otomasyoılun sağlanarak, başta Şirketin ihtiyaç duyduğu ilgili sarf ınalzeınelerin

Şirket bünyesinde üretilınesi, ithalata bağıır-ılılığın azaltılınası aınacıyla Tiirkiye'de üretimi olmayan ve dıŞ

ticaret açığını kapatınaya yardımcı olacak yeni ürtın veya teknolojilerin Şirketçe iiretim faaliyetlerinin

konusu içerisinde dalıil edilınesi planlanırıaktadır. Bu duruınun üretiın ınaliyetleri içerisinde yer alan loj istik

ve güııırlik ınasraflarının azaltılınasına katkı sağlayacağı düşüniilmekte olup, Şirketin planlanan üretiın

kapasitesinin artırılınasıııa yönelik yapı|acak ınakine ve ekipınan yatırımları için l-ıalka arzdan elde edilecek

net gelirin %28'lik kısınına karşılık gelen l8.123.000 TL'nin kullanılınası öngöriilınektedir.

Bu kapsaında lıaikaarzdan elde edilecek kayııak ile edinilınesi planlanaı-ı nakine ve ekipmanlara iliŞkİn

bi l gi ler aşağı claki tabloda yer al ıııaktad ı r:

Edinilıııesi planlaıraıı Mal<ine ve nlara llişl<in
Yapılacak Odemeler

Şirketin planlanan ha|ka arzı

çerçevesinde elde etmeyi
planladığı kaynağın Şirket

hesaplarında geçmesi ile birlikte

Şirket için eıı uygun olan
zaınanda fonun kul l anıın ına
başlaı-ıacak oltıp, söz konrısu

lıarcan-ıalarııı her lıaliikdrda 2023
yı lsoııııı-ıa kadar yapı lıııası

plaı,ılanınaktadıı,.

1.416.200valf otoınas

Vial-Spike Test
uItrasonik kaynak Makinası

Extrı-ıder Makinası

Eva Torba İınalat Makinası
|.524,000

Tork Test Cil-ıazı
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3-D Yazıcı
soliclworks

sol idworks pren,ıi ı-ıın

Aı-ıtoçad Yazılıın

2' tM



'' 
.4.,1

,ri^'7,5.*.r,

Kaıt DizgiMakinası

Test Cihazı
Bilgisayar-Yazıcı

2.2l5.600Taın Otoınatik İlaç Hazırlama
Cihazı

lşletırr e Sernı :ıyesi Ilrtiyacıır ı n Fiıra nse Edilmesi

Şirl<et, bLiyiinıe stratejisiııe paralel olaı,ak, yurt içiı-ıde ve yrırt dışındaki lıastanelerde Yeni Projelere

başlayabilı,ııeyi anıaçlaınakta olcluğurıdan, bu kapsaında artan işletme maliyetlerini karŞılaınak iÇin ek

işletıne serınayesiııe gerek dı_ıyı_ılmakta olup, bı_ı lıı_ısı"ısa ek olarak Şirketin üretiın faaliyetleri iÇin gerekli

olaıı lıaınınaddeleriıı bir kısınıı-ıın yuı1 dışından ithal edilınesi sebebiyle, kur artıŞlarıııdan kaYnaklanan

etkilerin miniınize edilınesi aınaçlarıyla Şirket, l,ıalka arzdan elde edeceği gelirin Yo23'nıe karŞılık gelen

l4.886.750 TL'lik tutarın işletıne serınayesi olarak kullanılmasını planlamaktadır. 2020 yılından itibaren

dlinyayı etkileyen pandemi süırecinde, Şirketin hızh bir AR-GE çalışınası ile Covid-l9 hızlı antijen teSt

kitlerinin üretimini gerçekleştirıniş olup işletıne sermayesi için öngörülen bu tutar önüııüzdekİ SüreÇte bu

gibi doğabilecek farklı fırsatların değerlendirilmesi ve Şirketin nakit akışlaı,ının yönetİlınesi iÇin de

kulIanılabilecektir. Bu kapsaında söz konusrı tutarın 2023 yı|ı sonuna kadar kullanılması ve böylece, Şirket

karl ı | ı ğı ıı ı n ve i stikrarl ı büyiiınen i n sağlanmas ı öngöriilmektedir.

Şiıket, halka arzdaıı elde eclilecek ııet gelirle yı_ıkarıda izah edileıı şekilde kullanmaya ihtiYacı olmadığı

ve/veya kııllaı,ıanıaclığı ölçüde, Şirket nıeııfaatleriııi gözeterek fon ktıllaı-ıım alanları arasıııda %l0 kadar

geçiş yapabilecektir. ÖzellikIe beliılıı-ıek gerekirse; Şirketin faaliyet ve nakit döng|isünün iŞletıne

sermayesiııe clalıa çok ihtiyaç dı_ıyınası dı_ıruınunda, planlaıran yatırıınlar için ayrılan fondan iŞletıne

serınayesinin finanse edilınesi kısınına geçiş yapılabilecek oltıp, taın tersi durumun oluŞması l-ıalinde,

Şirketin faaliyet ve nakit döngüsüniin işIetme serınayesine daha az ilrtiyaç gerektirmesi ve/veya fabrİka

yatırıını ve/veya makine, ekipman yatırımı için uygun bir firsatın görülmesi halinde, işletme sermaYesi iÇiı-ı

ayrılan kısıından yatırımların finaırse edilmesi kısınına geçiş yapılabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullarum alanlarında kullanıınına kadar

geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta TL ınevduat velveya kur koruııalı ınevduat olmak üzere

çeşitli finansal eı-ıstrüıınaı-ılarcla değerlendirilınesi ve bı_ı kapsamda nema|andırılarak Şirkete katkı

sağlaı-ı ııı as ı pl aı-ı lanıııaktad ı r.
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