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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.12’lik değer kazancıyla 95.125 puandan tamamladı.
95.500-96.500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste genel
işleyiş 90.000-96.500 ; 90.000(88.000-84.000)-100.000 olarak devam
ediyor.
Şirket Haberleri:
HURGZ:
Şirketimiz ile Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. arasında Hürriyet
Gazetesi'nin ve Hürriyet Daily News Gazetesi'nin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ("KKTC") coğrafi sınırları dahilinde dağıtılması ile ilgili
Gazete Dağıtım Sözleşmesi imzalanmıştır.
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ULUSE:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin
6. madde 3. fıkrası kapsamında yapılan ek açıklama
Ana Hissedarlarımız Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Ulusoy ve
Enis Ulusoy tarafından Şirketimizdeki paylarının bir kısmının veya
tamamının satışı da dahil olmak üzere stratejik ve finansal işbirliği
olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir firma ile danışmanlık
sözleşmesinin imzalandığı belirtilerek işlem belirsizlik taşıdığından,
kendilerinin ve Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların
yanıltılmasına yol açmaması amacıyla kamuya açıklanmasının
ertelenmesine karar verilmesini talep etmişlerdir. Bunun üzerinde
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 26.05.2018 tarihinde 15 sayılı yönetim
kurulu kararı ile olası işlemin henüz belirsiz olması, imza aşamasında henüz
somut bir karşı taraf ve izlenecek yöntemin belli olmaması nedenleriyle, bu
aşamada kamuya duyurulmasının
- Olası stratejik ve finansal işbirliği olanaklarının hayata geçirilmesini
etkileyebileceği
- Şirketin meşru çıkarlarını etkileyebileceği
- Şirketin sermaye piyasası aracının değerini veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebileceği
- Adı geçen pay sahiplerinin de çıkarlarının zarar görmesi sonucunu
doğurabileceği
hususları birlikte değerlendirilerek, pay sahiplerinin bilginin gizliliğine
ilişkin aldıkları tüm önlemler de dikkate alınarak, içsel bilgilerin kamuya
açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Söz konusu içsel bilginin
gizliğinin sağlanamaması üzerine 28.11.2018 tarihli açıklama yapılmıştır.
Basın ve yayın organlarında çıkan konu ile ilgili bazı haberlerde
Eaton Corp'un zorunlu çağrı için aracı kurumlarla görüşmeye başladığı
belirtilmiştir. Şirketimizin bu konudaki gelişmelerle ilgili herhangi bir
bilgisi bulunmamaktadır.
Bu kapsamda, konu hakkında şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını
gerektirecek kesinleşen başka bir gelişme olmamıştır.
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GLYHO:
Şirketimizin Yönetim Kurulu; yüzde yüz bağlı ortaklığımız Global Ports
Holding B.V.'nin ("Satan Ortak") Londra Borsası'nda işlem gören GPH
PLC'de sahip olduğu asgari 2 milyon adet hissesini ("Tahsisli Hisse"), hisse
başına 4,35 İngiliz Sterlini fiyattan olmak üzere, hızlandırılmış talep
toplama yöntemiyle (accelerated bookbuild placing) kurumsal yatırımcılara
satışının ("Tahsisli Satış") değerlendirilmesine karar vermiştir.
Tahsisli Hisse, GPH PLC'nin ihraç edilmiş sermayesinin yaklaşık %3'ünü
temsil etmektedir.
Tahsisli Satış, Müşterek Talep Toplayanlar ve Global Koordinatörler
("Joint Global Coordinators") olarak Barclays Bank PLC, Citigroup Global
Markets Limited ve Shore Capital Stockbrokers Limited tarafından
yönetilecektir.
Tahsisli Satış tamamlandığında satış gelirleri Şirketimize intikal ettirilecek
ve başlıca şu amaçlarla kullanılacaktır; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının
halihazırdaki TL ve sair nakdi borçlarının geri ödenmesi, Şirket'in bağlı
ortaklıklarının sermayelerine katılımı ve Şirket'in işletme masraf ve
giderlerinin karşılanması.
Ekonomik Veriler:
10:00- TCMB Finansal Kararlılık Raporu
10:00- Türkiye Ticaret Açığı
13:00- Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım). Beklenti: %2.1

