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GOLDAŞ VE ULUSLARARASI YATIRIM ŞİRKETİ GEM ARASINDA İMZALAR ATILDI

Goldaş 3 yılda 60 milyon TL
kaynak kullanabilecek
Goldaş Kuyumculuk ve uluslararası yatırım şirketi GEM arasında 2010 yılı mayıs ayından bu
yana devam eden görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Goldaş ile GEM grup şirketleri Global
Yield Fund Limited ve GEM Investments America, LLC arasında imzalar atıldı. Yapılan,
Sermaye Katılım Taahhüdü ve Hisse Ödüncü Sözleşmesi (Subscription Commitment and
Share Lending Agreement) ile Goldaş, 3 yıl içinde 60 milyon TL’ye kadar kaynak kullanım
hakkına sahip oldu.
İki şirket arasında, özsermaye kredisi kullanımı ile ilgili görüşmeler geçtiğimiz yıl başlamıştı.
Goldaş ve GEM nihayet anlaşmaya vardı. Yapılan sözleşme uyarınca Goldaş, Özkaynak
Kredi Limiti (EquityLine of Credit / ELC) yöntemi ile 3 yıllık süre içinde 60 milyon TL’ye
kadar kaynak kullanabilecek. Equity Line of Credit (ELC) yöntemi, başta ABD olmak üzere
Avrupa ve bazı gelişmekte olan piyasalarda halka açık şirketler için uygulanmaya başlayan
görece yeni bir yöntem olarak biliniyor.
Goldaş ve GEM arasında imzalanan sözleşme, kullanılacak kaynağın teminatı olarak her bir
kullanım dilimi için eş değer miktarda Goldaş hissesinin, ana ortak Goldart Holding A.Ş.
tarafından GEM hesabına yatırılmasını da içeriyor. Elde edilecek kaynak karşılığında Goldaş,
sözleşme gereği en fazla 24 ay içinde sermaye artışına giderek, ihraç edilecek yeni payların
devri yolu ile kredi yükümlülüğünü kapatacak.
Diğer yandan Goldaş, GEM Global YieldFund Limited ile imzaladığı Sermaye Katılım
Taahhüdü ve Hisse Ödüncü Sözleşmesi’nin gereği olarak bir Opsiyon Sözleşmesi de
imzaladı. Bu sözleşme, GEM Global Yield Fund Limited’e 1.43 TL’den, bir yıla kadar bir
süreç içinde 15 milyon adet Goldaş hisse senedi alma hakkı veriyor.
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Goldaş Kuyumculuk CEO’su Sedat Yalınkaya, GEM ile geçtiğimiz yıldan beri devam
eden görüşmelerin imza ile sonuçlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, anlaşmadan
memnun olduklarını belirterek, bunun Goldaş için geleceğe yönelik önemli bir gelişme
olduğunu kaydetti. Yalınkaya, sözleşme uyarınca elde ettikleri 3 yıl içinde 60 milyon TL’ye
kadar kaynak kullanım hakkının, Goldaş’ın büyümesi için kullanılacağını da dile getirdi.
Goldaş Kuyumculuk Hakkında:
1993 yılında kurulan Goldaş Kuyumculuk, Türkiye’nin ilk ve tek halka açık mücevherat
şirketi konumunda bulunuyor. ABD, İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkelerde temsilcilikleri
bulunan grubun amiral gemisi Goldaş, yenilikçi markaları ve ürünleri ile sektöre öncülük
ediyor. Goldaş’ın portföyünde 60 binden fazla ürün yer alıyor.
GEM Hakkında:
1991 yılında kurulan ve 65 ülkede operasyonları bulunan uluslararası bir yatırım şirketi olan
GEM, şimdiye kadar toplam 305 proje tamamlamıştır. Şirket, 3.4 milyar dolarlık büyüklüğe
sahip bir yatırım fonudur. GEM bünyesinde; CITIC / GEM Fund, VC Bank / GEM Mena
Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India, BLOM GEM Opportunities Fund
ve GEM Brazil PE Fund fonları bulunuyor.
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THE CONTRACT BY AND BETWEEN GOLDAS AND GEM, AN INTERNATIONAL
INVESTMENT COMPANY IS EXECUTED

Goldas secures TL 60 million facility for 3 years
The negotiations, which have been in progress since May 2010 till the present day between
Goldas Kuyumculuk (Goldas Jewelry) and GEM, an international investment company, have
finally come to the deal. The agreement among Goldas, GEM Global Yield Fund Limited and
GEM Investments America, LLC, the group companies of GEM, is presently signed. Thanks
to the execution of the Subscription Commitment and Share Lending Agreement, Goldas is
entitled to utilize a facility amounting to some 60 million TL within 3 years.
The negotiations between the two companies for the facility of an equity line of credit have
started last year. Goldas and GEM have finally come to the deal. Pursuant to the contract
executed, Goldas will be able to utilize a facility amounting to 60 million TL within a period
of 3 years by and through the method of Equity Line of Credit (ELC). The method of Equity
Line of Credit (ELC) is relatively known as a recent method which has been started to be
implemented for the publicly traded companies, particularly in the USA, and in Europe as
well as some emerging markets.
As a collateral to the resource to be utilized, Goldaş shares will be transferred by the major
shareholder, Goldart Holding A.Ş. , to the relevant accounts of GEM in amounts equivalent to
the tranches of the facility to be utilized, as per the agreement signed. Goldaş will increse its
paid up capital in 24 months and will forward the new shares to be issued, in order to close
its outstanding liability of ELC in return for the resource utilized.
In addition, Goldaş has signed an Option Agreement with GEM Global Yield Fund Limited as
an integral supplement to the foregoing Subscription Commitment and Share Lending
Agreement. The mentioned Option Agreement gives GEM Global Yield Fund Limited the
right to call 15 million shares during 1 year with the price of TL 1.43 as stated in the
agreement.
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During his statement upon closing of the transaction for the negotiations carried out with
GEM, which have been in progress since the last year, Mr. Sedat Yalinkaya, the CEO of
Goldas Kuyumculuk (Goldas Jewelry) expressed that they were pleased with the contract
and that the transaction will be a notable progress for Goldas for the future. Mr. Yalinkaya
mentioned that the right to utilize a facility amounting to 60 million TL within 3 years
pursuant to the contract will be channeled to the growth and development of Goldas.

About Goldas Kuyumculuk (Goldas Jewelry):
Having been incorporated in 1993, Goldas Kuyumculuk (Goldas Jewelry) stands as the first
and the only publicly traded jewelry company of Turkey. Goldas, the flagship of the Group,
which has representation offices in some countries such as the USA, the United Kingdom,
Germany and Russia paces up its industry by its innovative brands and products. The product
range of Goldas covers more than 60 thousand items.
About GEM:
Global Emerging Markets Ltd, www.gemny.com, was founded in 1991. GEM is a $3.4b
investment group having completed 275 transactions in 55 countries. The firm is an
alternative investment group that manages a diverse set of investment vehicles across the
world. GEM’s funds include: CITIC/GEM Fund; VC Bank/GEM Mena Fund; Kinderhook
Industries; GEM India Advisors and GEM Brazil Fund.
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