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INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı 

çerçevesinde; 01.10.2021 tarihinde 3,94 - 4,04 fiyat aralığından 148.822 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

MPARK, Schroders PLC… 30/09/2021 tarihinde, işletmemiz tarafından MLP Saglik Hizmetleri AS. 

hisseleriyle ilgili olarak 27 .00 TL bedelden 14 7916 birimlik alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 

MLP SaglikHizmetleriAS sermayesindeki paylarını 30/09/2021 tarihi itibariyle 5.06% sınırına aşmıştır.  

 

OZBAL, İsmail Tamer ALTILAR… 01/10/2021 tarihinde Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 13,65 TL fiyattan 3.910.000,00-TL nominal adet payın eşit tutarda olmak üzere IIP-İstanbul 

Portföy Aries Serbest Fon ve IIS – İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon’a toptan alış satış işlemleri 

kapsamındaki satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. 

sermayesindeki paylar 01/10/2021 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır. 

 

OZGYO… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına 

istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, 

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çikarılmış sermayesinin %4'üne karşılık gelen 

10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet pay) olarak 

belirlenmesine, 

-Geri alım için ayrılacak fonun 15,000,000.-TL olarak belirlenmesine, 

-Yürütülecek hisse geri alım işlemi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 

-Geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin 

bilgisine ve onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

QUAGR… 01.10.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 174.230 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip 

olduğu QUAGR payları 3.470.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,446) 

 

YUNSA, BURAK SÖZÜBİR… 30/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,45 - 15,85 TL fiyat aralığından 121.891 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YÜNSA YÜNLÜ 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 30/09/2021 tarihi itibariyle %9,06 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.  

 

 


