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AKM, AKMEN, MERKO… 03.06.2021 tarihinde Şirketçe yapılan duyuru ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından yapılan duyuru ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK 
kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla 
(03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), Alistair Baran BLAKE'in pay edinim fiyatı 
olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir. Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye 
artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için 8 Haziran 2021 tarihinde yatırımcılardan herhangi bir talep 
gelmemiştir. 

 

ENKAI, AGAH MEHMET TARA… 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 9,03 - 9,05 TL fiyat aralığından 257.951 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 
paylar 07/06/2021 tarihi itibariyle %0,242 sınırına ulaşmıştır. 

 

OLMIP… Hissedar Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama 
aşağıda yer almaktadır: 

"4 Ocak 2021 tarihinde, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated B.V. ("Mondi") arasında 
imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi ("Sözleşme") tahtında öngörülen işlem 31 Mayıs 2021 tarihinde 
tamamlanmıştır.  Bunun sonucu olarak Mondi'nin, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
AŞ’deki (yeni ticari unvanı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.) ("Olmuksan") pay sahipliği oranı 
%0'dan %90,38'e yükselmiş ve Mondi'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım 
Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. 

Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla 
hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondi tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
aracılığı ile 01.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmış olup bu durum yine 
01.06.2021 tarihli KAP açıklamasında kamu ile paylaşılmıştır. 

Aşağıda, pay alım teklifi fiyatının nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylı bilgi yer almaktadır. 

Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi: 

a)  1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:  

Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 100 adet Olmuksan payı için 7,7003 TL olarak hesaplanmaktadır.  

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 
15/(1) uyarınca; 

(i) hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının 
kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa 
fiyatlarının aritmetik ortalaması; ile 

(ii)  teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere 
tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük 
olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Mondi'nin İşlem haricinde tekliften önce herhangi bir Olmuksan 
payı alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,  

(i)  zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 5 Ocak 2021 
tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için hesaplanan günlük 
düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 7,7003 TL olduğu;  

(ii)  İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için 0,30 Avro ödenmiş olduğu, devir tarihi olan 31 
Mayıs 2021 için açıklanan T.C. Merkez Bankası Avro alış kuru olan 10,4147 TL'den hesaplandığında bu fiyatın 1 
TL nominal değerli pay başına 3,12441 TL olduğu hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay 
alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran İşlem'in 
kamuya duyurulduğu 5 Ocak 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli 
Olmuksan payı için oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,7003 
TL olarak hesaplanmıştır. 
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INFO, IYF, İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ… 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde 

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,11 - 6,15 TL fiyat aralığından 65.000 TL toplam 

nominal tutarlı alış işlemi ve 10.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 

birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki paylar 07/06/2021 tarihi itibariyle %0,222139 

sınırına ulaşmıştır. 

 

OMD, OSMEN, PINAR ÇAKILKAYA… 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL 

DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,60 - 26,80 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

ve 10.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM 

MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki paylar 07/06/2021 tarihi itibariyle %1,05 sınırına ulaşmıştır. 

 

TKURU, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE… 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 203,5 - 218,5 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 

13.475 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 07/06/2021 tarihi itibariyle %65,9 sınırına ulaşmıştır. 
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 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.  

 

 


