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ALGYO… Mosalarko OJSC Şirketinin %40 Hissesinin Satın Alımının Tamamlanması… Marksistskaya Sok., 
No.16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulun üst hakkına sahip olan, faaliyeti 
sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırıldığı 
ve değerleme sonucu düzenlenen rapora göre bu şirketin % 40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın 
alınmasına karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu hissenin satın alma işlemi Rusya 
Federasyonu Moskova Ticaret Sicilinde 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 
 
BSOKE… Döner Fırın-2 'nin Faaliyete Geçmesi… 29.04.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 
10.05.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 2.fırınımız bugün itibariyle devreye alınmıştır. 
 
DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden 
Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 
11/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında 
gönderilmiş, eşleşme 16,93 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar 
Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)  tarafından 11/05/2021 tarihinde 
16,93 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır. 
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 
İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım 
Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından verilen Günlük Alım Emri 
Taahhüdü'nün süresi 11/05/2021 tarihi itibariyle son bulmuştur. 
10 iş günü süresince Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.  tarafından 
4.687.500 adet ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 4.963.931 adet olmak üzere 
Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)  
tarafından toplam 9.651.431 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir. 
 
EKGYO… Şirket tarafından İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli Mahallesi 1444 ada 1 parsel 6502 m2 
büyüklüğünde arsa 41.925.000 TL bedelle satın alınmıştır. 

Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 
Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında, 982 Ada 
2 Parselde yer alan B1 ve B2 Bloklarda bulunan toplam 1 adet Otelden oluşan bağımsız bölümde revizyona 
gidilmiş, 204 ticari ünite olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 07.05.2021 tarihinde alınmıştır. Proje 
kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 574 adet olmuştur. 
 
ENKAI… Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda verilen Kar Payı 
Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına 
karar vermiştir. 
 
FROTO… Gölcük Fabrikasının 1 Hafta Erken Açılması / Eskişehir Fabrikasında Üretime Ara Verilmesi… 14 
Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam 
etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave 
tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikasında her yıl yaz aylarında yaptığımız planlı rutin duruşumuzun öne 
çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ana 
ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı 
planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanmasına imkan sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında 
üretime 7 Haziran tarihinde başlanacaktır.           
Diğer taraftan, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık 
bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla 
yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, 
Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar 
verilmiştir. 
Yeniköy Fabrikamızda ise üretime devam edilecektir. Yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyete ara 
verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde, üretime ara verilmesinden kaynaklanan 
üretim kaybı etkisinin azaltılması; bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet 
tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir. 
 
 



 

 
 

 
12.05.2021 

ŞİRKET HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBIR… Bağlı ortaklığın halka arzı kapsamında alınan yönetim kurulu kararı… Yönetim Kurulunun 19.03.2021 

tarih ve 725 sayılı toplantısında, bağlı ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yapacağı halka arz 

kapsamında, şirket portföyünde bulunan bağlı ortaklık paylarından 14.870.000,- TL’lik kısmının halka arz 

edilmek suretiyle satılmasına karar verilmişti. Bu defa, Yönetim Kurulunca alınan karar gereği, halka arz 

edilmek suretiyle satılacak İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. pay tutarı 10.257.000,-TL olarak değiştirilmiştir. 

 

KONTR… Şirket, Irak Elektrik Bakanlığı'ndan, Dünya Bankası kredili, 132/33 kV 45 MVA Mobil Enerji Merkezi 

işi için toplam bedeli, vergiler hariç 2.850.000.-USD tutarında sipariş almıştır, süreç hakkındaki olumlu yada 

olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

LUKSK… Şirket temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, 

maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında 14 Set 

Büküm Makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Yaklaşık yatırım tutarı 240.000 USD 'dir.)  

  Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım 

harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı 

Projeler (VAP-2021/05) kapsamındadır. 

 

MERIT, NTHOL… Yönetim Kurulunun 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereğince,  200.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL olan şirket çıkarılmış sermayesi 25.500.000 TL (%1000 

oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilecektir. Bu sermaye artışından tüm rüçhan haklarının 

kullanılması durumunda brüt 153.000.000 TL fon girişi beklenmektedir. 

Bağlı Menkul Kıymetimiz Voyager Kıbrıs Limited (Voyager) şirketinde, sermaye artışına sadece ŞirketiN 

katılacağı ve hem Net Holding A.Ş.'nin hem de diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanacağı şeklinde 

bir sermaye artışı kararı alınacaktır. Alınacak bu sermaye artışı kararı sonrasında, Şirketin kendi sermaye 

artışından elde edileceği brüt 153.000.000 TL fon tutarı, Voyager'a sermaye ödemesi olarak gönderilecektir. 

Bugün itibarıyla, Ana OrtaklıK Net Holding A.Ş.'nin Voyager'daki dolaylı iştirak oranı yaklaşık %98'dir. 

Voyager'da yapılacak sermaye artışı sonrasında Net Holding'in katılımı kısıtlanmış olduğundan, dolaylı iştirak 

oranı %6 azalarak yaklaşık %93 olarak gerçekleşecektir. 
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M SATIM HABELER 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


