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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.15’lik değer kaybıyla 93.880 puandan tamamladı.
Endekste genel işleyiş 90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-100.000
olarak devam ediyor. Kısa vadede 96.500 direncinden satışlarla karşılaşıldı
93.739 noktasında bulunan 20 günlük ortalama kısa vadeli potansiyel
dengelenme noktası olarak takip edilebilir. Bu noktanın altında satışların
hız kazanması beklenebilir.
Şirket Haberleri:
ORGE:
Şirketimiz Yönetim Kurulu; Azerbaycan Cumhuriyeti'nde iş geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak üzere, şirket kurulması ve/veya şube/temsilcilik
açılması amacıyla çalışmalarda bulunulması; mevcut ve potansiyel projeler
için teklif alınması/verilmesi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili
temsilci tayin edilmesi hususlarında Şirket Genel Müdürlüğünün
yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir
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ALYAG:
Şirketimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım
Enerji Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin leasing ve proje finansmanı
çerçevesinde oluşan borcunun ödenmesi ve kapanması için Türkiye Finans
Katılım Bankası - Altınyağ Kombinaları A.Ş - Gürtaş Tarım Enerji
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.
arasında 04/12/2018 (Bugün) tarihinde 4 lü protokol imzalanmış olup işbu
protokolün tutarı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'ye ait
6.120.000 USD + 5.000.000 TL Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve
Tic. A.Ş. ve Ticaret A.Ş'nin 525.000 USD dir.
AKBNK:

1. Akbank T.A.Ş. ("Banka") Ana Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin
vermiş olduğu yetkiye istinaden, 10.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 4.000.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış
sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 30
oranında artırılarak 5.200.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Artırılan 1.200.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş
nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan
120.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen
pay olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir
kısıtlama yapılmamasına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş
(0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,025 Türk Lirası
fiyattan (toplam 1 Türk Lirası nominal değerli bir lot pay için 2,5
Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,
4. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların Banka Genel
Müdürlüğü'nün uygun göreceği şekilde "borsada işlem gören" veya
"borsada işlem görmeyen" nitelikte oluşturulmasına ilişkin olarak
Banka Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün
olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması
halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü
akşamı sona ermesine,
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6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların,
tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki)
işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul
A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
7. Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının
mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihli satın alma taahhüdü kapsamında,
kalan payların 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama
değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek
koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza
başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,
8. Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye
artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince
hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,
9. İşbu karar kapsamında yürütülecek tüm işlemler için Genel
Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
Ekonomik Veriler:
11:30- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması

