7 Mayıs 2011

Tekzip ve Basın Açıklaması
Son dönemde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesine ve yatırımcıların yatırım kararlarını tam ve doğru bilgilere dayalı alabilmelerine
yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:
Şirketimizin sermaye artırımı ve artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arz suretiyle
satışı, SPK tarafından verilen 03.05.2011 tarihli belgeyle kayda alınmıştır.
Şirketimizin mevcut faaliyetleri, mali ve hukuki durumuna ilişkin en son ve güncel bilgileri içeren
izahnamesi, 04.05.2011 tarihinde Adana Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve
www.kap.gov.tr ve www.biliciyatirim.com web sayfalarında yatırımcıların bilgi ve değerlendirmesine
sunulmuştur.
Hisse senetlerimizin halka arzı sebebiyle, 9-10-11 Mayıs 2011 tarihlerinde yatırımcılardan talep
toplanacaktır.
Hal böyle iken, son dönemde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde yer verilen bazı
hususların doğrusu ise şöyledir:
1. Şirketimiz fiilen iplik büküm ve kumaş boya-apre konularında faaliyet göstermekte olup,
Adana Şehir Merkezi’nde bulunan gayrimenkulüne de 5 yıldızlı otel yapacaktır. Bu husus
detaylı olarak izahnamede açıklanmıştır. Ancak bazı basın yayın organlarında Bilici Ailesi’nin
tarımsal üretim faaliyetinden bahsedilmektedir. Tarımsal üretimimiz hisse senetleri halka arzı
yapılacak Bilici Yatırım bünyesinde yer almamaktadır.
2. Basında, Ceyhan fabrikamızın bulunduğu yere AVM yapılacağı belirtilmiştir. Ceyhan
fabrikamızda çırçır faaliyeti yapılmakta olup, şu an için bu fabrika gayrifaaldir.
3. Basında, Şirketimiz merkezinin İstanbul’a taşınacağı belirtilmiştir. Bilici Yatırım’ın merkezi
Adana’dadır. Merkez değişikliği konusunda alınmış bir kararımız bulunmamaktadır. Bilici
Grubu’nun pazarlama-satış şirketi olan BTD Tekstil A.Ş.’nin İstanbul’da bir ofisi
bulunmaktadır. İlgili haberlerde, BTD Tekstil A.Ş.’nin Şirket Merkezi’nin İstanbul’a taşınması
planından bahsedilmiştir.
4. Basında, Grubumuzda çalışan toplam personel sayısı yer almıştır. Bilici Yatırım bünyesinde
halen 256 kişi çalışmaktadır. İlgili haberlerde konu edilen 1.250 kişilik istihdamın dağılımı ise
şöyledir: Bilici Grup bünyesinde şu anda 850 kişi çalışmaktadır. Otel projesinde 300 kişi
istihdam edilecektir. Biltar Tarım İşletmesi bünyesinde ise bu yıl içerisinde 100 mevsimlik işçi
daha istihdam edilmiştir.
5. Şirketimiz izahnamesinde “Şirket, sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde
projeler geliştirmeyi ve özellikle yenilenebilir enerji alanlarında projeler üretmeyi
planlamaktadır.” denilmektedir. Şirketimiz bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürecektir. Halen HES gibi somutlaşmış bir projemiz bulunmamaktadır. Somutlaşan planlar
olduğu zaman ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklama yapılacaktır.
Diğer yandan Şirketimiz ortakları, Grup harici herhangi bir şirkete ilişkin herhangi bir görüş, kesinlikle
beyan etmemiştir. Ortaklarımıza atfen söylendiği iddia edilen görüş tamamen gerçek dışı olup,
tarafımıza ait değildir.
Şirketimizin, halka arz izahnamesinde yer verilmeyen herhangi bir yatırım planı bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
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