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Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü değer
%0,14 kazanarak günü 1451 puanla kapattı. Toplam işlem hacmi 15,4
milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,91 değer
kaybetti ve holding endeksi %0,68 değer kazandığı günde sektör
endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,70 ile kimya, petrol, plastik,
en çok kaybettiren ise ile bankacılık olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,02 düşüş ile, Almanya'da DAX 30
endeksi %0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,68, İtalya'da FTSE MIB
30 endeksi %1,10 değer kazandı.
ABD borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapandı. Dow
Jones endeksi %0,36 değer kazanırken S&P500 endeksi %0,08 ve
Nasdaq endeksi %0,48değer kaybetti.
Bugün, yurtiçinde hazine ihaleleri takip edilecek. Global piyasalarda ise
Avrupa Liderler Zirvesi yakından izlenecek.
Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören
endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama
davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karışık
seyrin devam ettiği izleniyor.

Sıra No
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0,17

719.009.962

UYARI NOTU: 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.
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Satır Başları:











Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü değer %0,14 kazanarak günü 1451
puanla kapattı. Toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti Yeni işlem gününde
global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne yatay bir açılış ile
başlamasını öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde
yaptığı açıklamada, "Çözüm planına hayır diyen Rumlar, AB üyeliği ile ödüllendirdi. Kıbrıs Türk
tarafının Cenevre'deki önerilerine tam destek verdik. Yeni müzakere süreci iki devlet arasında
yürümeli" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “"100 milyon doz
Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşmamız var. 270
milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin” dedi.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere
90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.
Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir uçağı bomba ihbarı iddiasıyla zorla Minsk'e indirerek uçakta
bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Pratasevich gözaltına alındı. Belarus'un zorla uçak
indirmesine ABD ve AB cephesinden sert tepki geldiği haberi basında yer aldı. (Kaynak:
Bloomberght)
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Türkiye’de iki doz BioNTech aşısı yaptırmış olanların yakında
Almanya’ya turistik ziyarette bulunabileceğini açıkladı.

Gün içi veri takvimi
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Liderler Zirvesi
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BoJ Başkanı Kuroda'nın açıklamaları
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FOMC Üyesi Brainard'ın açıklamaları
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İngiltere

BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları
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ABD

FOMC Üyesi Bostic'in açıklamaları
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VERİ

BEKLENTİ

ÖNCEKİ

Resmi Tatil nedeniyle piyasalar kapalı.

Nisan

Yabancı Turist Girişi (Yıllık)

26,07%

UYARI NOTU: 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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

Şirket Notları:

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESTL): Şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu daha
da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, %100
bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ, 20.05.2021 tarihinde Posco International Corporation ile AB ülkeleri,
Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için Daewoo markası lisansı
altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin
hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, 1 Temmuz 2021 tarihinde
yürürlüğe girecek olup, 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Şirketin
Türkiye'deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması
hedeflenmektedir. Bu açıklamada bahsi geçen anlaşmaya ilişkin niyet mektubunun imzalanması
aşamasında, nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması
yatırımcıları yanıltabileceğinden ve Şirketin süreç içerisindeki rekabet ve pazarlık gücü olumsuz
etkilenebileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında,
söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu'nun 07.10.2020 tarih ve 2020/45 sayılı
erteleme kararı ile bağlayıcı bir sözleşme akdedilene kadar ertelenmiştir. Nihai sözleşmenin imzalanması
nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Payları Ana Pazar'da işlem gören Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
(Şirket) mevcut ortaklarından Ahmet Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %25,44'üne tekabül
eden 63.610.253 TL nominal değerli paylar ile Ali Uğur Özderici'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin
%25,44'üne tekabül eden 63.597.754 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 127.208.007 TL
nominal değerli payların Özderici Holding A.Ş.'ye satışı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla
toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/05/2021 tarihinde beher pay için 1,90 TL fiyatla
gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında
yapılacaktır.
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.(OYLUM): Şirketin, BİM marketler zinciri ile Oylum markalı yeni bir ürünün
Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında satılması hususunda anlaşma sağlamıştır ve ilk ürün sevkiyatı
gerçekleştirilmiştir.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(AKYHO): Şirketin kimya ve yan sanayi sektöründe faaliyet göstermek
üzere 23.110.000,00 TL sermayeli NANO KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ünvanlı şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden
gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketi
tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 15.000.000,00 TL sermayeli SALDA TARIM VE
HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına, Kurulacak şirketin
işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar
verilmiştir.

UYARI NOTU: 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.
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BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. (BANVT): Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan
karar doğrultusunda, 15 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 12. maddesi uyarınca
Şirketin Genel Kurulu tarafından belirlenen 600.000 TL azami bağış tutarını aşan 4.146.640 TL tutarındaki
aşan bağış miktarının onaylanmasına ve söz konusu hususun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul
toplantısında pay sahipleri bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu aşan bağış tutarı,
sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve
Covid-19 bağışları sebebiyle aşılmıştır.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ORMA): 20.04.2021 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde; Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Nazlı
Asuman ESİN'in seçilmesine karar verilmiştir.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR): 14.04.2021 tarihli açıklamalarında
;Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group
,International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply,
delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal
İhalesi işinin 1.803.000 Euro bedel ile taraflarına ihale edilmiş olduğu idarece bildirilmiş olup sözleşme
imza aşamasına geçilmiştir, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu sözleşme imzalanmıştır.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.(GSRAY): ‘'Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do
Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda
uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer
ücreti, 2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
NET HOLDİNG A.Ş.( NTHOL): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs
(Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir
kararları ve istisnaları çerçevesinde; vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli
olarak azaltmaya başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 3 gece olarak izin verilen "Kapalı
Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak uzatılmıştır. Yine bu doğrultuda kullanılacak olan
Charter sefer sayısı haftalık azami 4'ten 8'e çıkarılmıştır. Ayrıca sadece "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri
kapsamında açık olan casinolar vaka sayılarına bağlı olarak ülke genelinde 10.06.2021 tarihinde tamamen
açılacaktır. Kapalı devre otel turizmi yapmayan ve yerel turizm yapmak isteyen oteller ise hazırlanan
taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir.
Pay Alım Satım Notları
FMIZP: FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. 20/05/2021 - 20/05/2021 tarihinde FEDERALMOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 121,00 - 123,00TL fiyat
aralığından 13.759 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FEDERALMOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/05/2021 tarihi
itibariyle %78,49 sınırına ulaşmıştır.
AKMGY: AKKÖK HOLDİNG A.Ş.20.05.2021 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 45.00TL45.22TL fiyat aralığından toplam 1.675 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payları 20.05.2021 tarihi itibarı ile %12,54 olmuştur.
UYARI NOTU: 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.
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EUKYO: EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 20/05/2021 - 20/05/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,38 - 4,38 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi
ve/veya 20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EURO KAPİTAL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20/05/2021 tarihi itibariyle %7,23 sınırına
ulaşmıştır.
AKMGY: Yasemin Casun Tuncer 20.05.2021 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,22TL 45,00TL fiyat aralığından toplam 1.675 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payları ve oy hakkı 20.05.2021 tarihi itibarı ile %45,9270’e düşmüştür.
KRVGD: MAHMUT KOÇUM 21/05/2021 - 21/05/2021 tarihinde KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
payları ile ilgili olarak 16,51 - 16,51 TL fiyat aralığından 30.000TL toplam nominal tutarlı alış işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy
hakları 21/05/2021 tarihi itibariyle %8,816 sınırına ulaşmıştır.
BIMAS: MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.05.2021 tarihinde BİMAŞ - BİM
BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak HALKA AÇIK KISIMDAN 62,95 TL fiyat aralığından 5.000 TL
toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR
A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.05.2021 tarihi itibariyle % 14,8730 olmuştur.
DGGYO: DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 21 Mayıs 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları
ile ilgili olarak 10,08-10,29 TL fiyat aralığından 18.845 adet satış işlemi şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 21 Mayıs 2021 tarihi
itibariyle %94,0293 olmuştur.
Sermaye Artırım Notları
İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR): Şirketin 17.05.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 635.040,TL olan şirket sermayesinin 31.752.000,-TL artırılarak 32.387.040,-TL olmasına, artırılan sermayenin
tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan
Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine, Esas
Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket
yönetimine yetki verilmesine, Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5'nci maddesinin ekteki
şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu kapsamda; Sermaye Piyasası Kurulu'na, Esas Sözleşmenin
sermaye maddesi tadiline ilişkin başvuru yapılmıştır.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.(METUR): Şirketin 18.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılması
nedeniyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin
onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli Bülten'i ile kamuya duyurulmuştur.

UYARI NOTU: 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.
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ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (ANELE ): Şirketin Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin
verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan
çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32,5 oranında bedelli olarak 65.000.000 TL
artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının)
kullandırılmasına, Nakden arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL
nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının
ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine Sermaye artırımı işlemlerinin
gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer
tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(GEDIK): Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında)
artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(GENTS): Şirketin 235.000.000 TL olan kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, % 29,22 oranındaki
45.000.000 TL'sinin 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılmasına, Mevcut yasal
kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin % 0,65 oranındaki
1.000.000 TL'nin de bedelsiz olarak artırılarak, çıkarılmış sermayenin toplamda 200.000.000 TL'ye
yükseltilmesine, Bu kapsamda, toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 4.600.000.000 adet pay ihraç
edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz
olarak kayden dağıtılmasına, Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvuruda bulunulmasına, Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili
kılınmasına, karar verilmiştir.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( VAKFN): Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2020
yılı karından karşılanmak üzere 50.000.000,-TL tutarında bedelsiz arttırılarak, 200.000.000,-TL'den
250.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.(FADE): Yönetim Kurulunun 10.05.2021 tarihli kararı ile Şirketin
250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 7.247.690 TL'si 2020 yılı dönem
karından, 6.147.310 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam; 13.395.000 TL artırılarak
83.895.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 21.05.2021 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas
sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( HDFGS): Şirketin bedelsiz sermaye artırımı
başvurusu 06.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 18.05.2021
tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı
karından karşılanmak suretiyle 210.000.000 TL'den 285.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen
75.000.000 TL tutarındaki payların 24.05.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.

UYARI NOTU: 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.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında
JANTS.E paylarında 24/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/06/2021 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar

GENEL KURUL TARİHLERİ

24.05.2021

BIST KODU

GENEL KURUL
TARİHİ

SAAT

ADRES

GENEL KURALA KALAN
GÜN SAYISI

COSMO

24.05.2021

14:00

Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul

0

BERA

24.05.2021

10:00

Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya

0

SILVR

24.05.2021

14:00

Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

0

Bugün Gerçekleştirilecek Temettü Haberleri

ŞİRKET

BRÜT (TL)

NET (TL)

TEMETTÜ VERİMİ

DAĞITIM TARİHİ

KAPANIŞ

TEMETTÜ DÜŞÜLMÜŞ BAZ
FİYAT

ALGYO

0,7800

0,7800

3,17%

Bugün

24,6

23,82

EGGUB

2,5

2,125

1,20%

Bugün

208,2

205,70

GOODY

0,3833

0,3258

4,69%

Bugün

8,18

7,80

PRKAB

0,03679

0,0312

0,31%

Bugün

11,84

11,80

Kaynaklar: İnvestAZ Araştırma, KAP, Matriks ve Finnet

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
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