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AKBNK… Akbank, uluslararası piyasalardan 460 milyon ABD Doları ve 206.8 milyon Avro olmak üzere iki 
dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro 
kısımlar için sırasıyla Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75'tir. 

 

ANGEN… Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 
işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka 
Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, 
endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 110.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak 
dikkate alınacaktır. 

 

GLCVY… Gelecek Varlık Yönetimi payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem 
görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz 
ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 
139.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %19 olarak dikkate alınacaktır. 

 

KOZAL…Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde 
sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020  ve 30.09.2020  tarihleri arasında 
55.404 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 30.09.2021  tarihileri arasında   239.898  metre karotlu sondaj 
olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 
332 oranında artış olmuştur. 

Şirket yerüstü karotlu 51 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar 
ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket 
olan  ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır.   

Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu  madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan 
kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. 

 

LUKSK… Şirketin, yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, sanayide 
çevre dostu çözümler üretmek, bunun yansıra ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki 
politikalarına katkıda bulunmak ve şirketin üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması yoluyla ihracat ve iç 
pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla başlatmış olduğu çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı 
tamamlanmış olup, devreye alınmıştır. 

 

MGROS… Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal 
eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin 
fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10:30'da 
yapılacak sözlü savunma toplantısına Şirketin de savunmasını yapmak üzere iştirak edeceğinin Rekabet 
Kurumu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 

 

SMART… Şirket 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin mevcut kayıtlı 
sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında 
geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 
100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 
7.maddesinin tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve 
T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ekli esas sözleşme 
değişiklik tasarısı için 20.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. 
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TUPRS… Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para 

Cinsinden  kredi notu B+ olarak teyit edilmiş,  görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a değiştirilmiştir. 

 

ULUUN… 07.10.2021 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere Mediterra Capital Partners ile Söke Un 

A.Ş paylarının şirketçe satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 

TL–160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu 

satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi 

müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmasının 

hedeflendiği açıklanmıştı. 

Söz konusu olası satın alım işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru 20.10.2021 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca; söz konusu olası satın alım işlemi gerçekleşirse kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi 

ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 USD tutarlı yatırım kredisi için 

görüşmelere başlanmıştır. Bunun dışında da çeşitli finans kuruluşlarıyla söz konusu işlemin finansmanı 

konusunda görüşmeler yapılmaktadır. 

 

DITAS… Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi; Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Kayıtlı ve Çıkarılmış 

Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 

(beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması, Sermaye Piyasası 

Kurulu ("SPK")'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 

18.10.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.  
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

 

 

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.  

 

 


