
 

                                  

Atronmac girişimi dış ticaret açığının 
kapatılmasında aktif rol oynamaya hazır  

Endüstriyel sanayide kullanılan sac işleme makinelerinin, yerli ve milli 
imkanlarla üretimi sağlamak için yola çıkan Atronmac, 7,8 milyon TL fon 

talebiyle yatırım turunda. Paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu’da 10 
Ekim Pazartesi günü itibariyle yatırımcılarla buluşan girişim, şirket paylarının 

%14.40’nin arzıyla 9 Aralık gününe kadar talebini sürdürecek. Yatırım turu 
sonrasındaki ilk beş yılda pay sahiplerine optimum düzeyde katkı sağlayacak bir  

temettü politikası izleyecek olan Atronmac’ın en büyük hedefi, ihracat yolu ile 
ülkemizin dış ticaret açığının azaltılmasında rol oynamak.   

10.10.2022, İstanbul 

Otomotiv, savunma ve üretim sanayinde kullanılan sac işleme makinalarının müşterilerin kendi 
sahalarında devreye alınması ile servis ve yedek parça taleplerinin karşılanması alanında çalışan 
Atronmac, üretici konuma geçmeyi sağlayacak finansmana ulaşmak üzere paya dayalı kitle 
fonlama turuna çıktı. Toplam tecrübesi 15 yılın üzerinde olan kurucu üyeleri ve güçlü ekibi ile 
üretici yetkinliğine erişmiş olan girişim, fonbulucu Invest platformunda çıktığı yatırım turunda 
şirket paylarının %14.40’nın yatırımcılara arzıyla 7,8 milyon TL fon talep ediyor. Atronmac, 
rekabetçi koşullar altında kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden, dünya standartlarda tasarım, 
ürün ve imalat tecrübelerini kullanan yapısı ile hem yerli hem de global piyasada söz sahibi olmak 
ve sektöründeki ilk beş firma arasına girmeyi hedefliyor.  

Girişim; yatırım turu sonrasındaki finansal kapanış işlemlerinde öz kaynaklarından 1 milyon TL’yi 
şirket sermayesine aktararak yatırımcılarının yatırım payları oranında sermayedar olmalarını 
sağlayacak. Bunun yanı sıra yine kapanış işlemleri ile birlikte Bursa'da makine ithalat/ihracat ile 
iştigal eden bir firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda, ilgili şirketin tüm müşteri portföyü ile ön 
siparişlerinden oluşan entelektüel sermayesi, bedelsiz olarak girişim şirketine transfer edilecek.  

Bedelsiz pay ve temettü taahhüdü 

Yatırım turunun başlama tarihi olan 10 Ekim Pazartesi saat 10:00 itibari ile ilk 20 iş günü 
içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay vereceğini 
de taahhüt eden Atronmac, turun başarıyla sonuçlanması halinde ilk 5 yıl içerisinde tüm pay 
sahiplerini memnun edecek bir kâr dağıtım politikası izleyecek. Girişim şirketi pay sahiplerine 
birinci yıl %10, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %20, dördüncü yıl %25, beşinci yıl %30 oranında temettü 
dağıtacak. 

“İş planımıza, know-how'ımıza ve iş gücümüze güveniyoruz”  

Girişim şirketinin bugün geldiği nokta ve hedefleri hakkında konuşan Atronmac Yönetim Kurulu 
Başkanı Kubilay Baydar, “İş ortaklarımızla birlikte bugüne kadar 50’den fazla lazer ve 100’den 
fazla abkant büküm makinesinin yurt dışında dizayn edilmesine ve satın alma süreçlerine aracılık 
ettik. Bu makineleri devreye alma, yedek parçalarını temin etme ve servis ihtiyaçlarını giderme 
konularında da faaliyette bulunduk. Bununla beraber tasarım ofisimizde son 15 aydır kendi 
üreteceğimiz makinelerin Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını yürütmekteyiz. Standart 
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makinelerimizin tasarım sürecini bitirmiş bulunmaktayız. Ekibimiz şu anda ürünlerimizin detay 
parçalarının imalat resimlerini oluşturuyor. Özellikle yatırımcılarımız açısından şeffaf, kolay 
anlaşılabilir ve denetlenebilir olması bakımından; üç yıldır ticari faaliyetini sürdüren mevcut ithalat 
ve ihracat firmamızın yanı sıra üretim faaliyetlerimizin yürütüleceği yeni firmamızın kurulumunu 
da 2022 Haziran’da tamamladık. İş planımıza, know-how'ımıza ve iş gücümüze güveniyoruz. 
Artık üretime hazırız... Nihai hedefimiz bizi bu turda yatırımlarıyla destekleyen yeni ortaklarımızla 
el ele vererek sektörümüzdeki ilk beş firma arasına girmek ve ülkemizin dış ticaret açığının 
azaltılmasında rol oynayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak” dedi.  

Kampanya sayfası:  https://fnb.lc/atronmac  

Kampanya videosu: https://fnb.lc/atronmac-video 

 

fonbulucu Platformları Hakkında: 

fonbulucu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak “paya dayalı 
kitle fonlaması” alanında ilk kez faaliyete geçen ve Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık 
ekosistemini geliştirmek, sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan bir finans teknolojileri 
girişimi. 

Platforma 2021 yılı itibariyle 3 binden fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Platformda 
yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 56 girişimden 42 tanesi kampanyasını başarıyla 
sonuçlandırarak toplamda 140 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 30 
binden fazla kişi üye oldu ve dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı. 

fonbulucu’nun kurmuş olduğu yenilikçi ve kapsayıcı yatırım ekosisteminin önemli bileşenleri olan 
“girişim sermayesi yatırım fonu” ve “melek yatırımcı ağı” da hızla gelişmeye devam ediyor. 
fonbulucu bünyesindeki “Reinves Melek Yatırımcı Ağı”, kuruluşunun akabinde yaklaşık 1 yıl içinde 
400’ün üzerinde başvuru aldı. Melek yatırımcılık konusunda yaptığı bilgilendirici çalışmalarla 
ülkemizde girişim yatırımcılığına ilişkin farkındalığın artmasına da önemli destekler sunan 
fonbulucu, şu an 3 farklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da yönetiyor.  

Melek yatırımcılar, paya dayalı kitle fonlama platformu ve girişim sermayesi yatırım fonu ile 
girişimlere desteğini paydaşları ile büyüten fonbulucu, girişimcilik odağında butik çalışmalar 
yürütecek bir yatırım bankası kurmak hedefiyle de çalışıyor. Fikir aşamasından girişimlerin 
ölçeklenmesine kadar ihtiyaç duydukları finansman aşamalarında tüm bileşenleri ile girişimlere 
çözümler sunan fonbulucu, başarılı girişimlerin halka arzına kadar olan finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak için de tüm birimleri ile hizmet veriyor.  

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlaması alanında hayata geçirdiği yeniliklerin yanı sıra 
“Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması’ ile ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamlamış 
durumda. Bu sayede üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren daha fazla girişim finansmana 
erişim sağlayabilecek. 

fonbulucu bu çoklu yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar 
TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
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