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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.03’lük değer kaybıyla 90.974 puandan tamamladı.
Endekste genel işleyiş 90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-100.000
olarak devam ediyor. 90.000 Seviyesinin altında kapanışlar görmemiz
durumunda 88.500 84.500 desteklerinde dengelenme bekleyebiliriz.
Diğer taraftan alımların güç kazanabilmesi için 91.250-92.500 dirençleri
aşılmalıdır.
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Şirket Haberleri:
IHLGM:
Yönetim Kurulu üyelerinin bugün (27.12.2018) yapmış olduğu toplantıda;
1-Yönetim Kurulumuzun 27.12.2018 tarih 49 sayılı kararına istinaden;
Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak,
500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde, 140.000.000 TL (yüz kırk milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196.000.000 TL
(yüz doksan altı milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 140 oranında
artırılarak 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) ye
çıkarılmasına,
2-Arttırılan 196.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların
hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
3-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının)
kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan
payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan
1.00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL /1 lot olup,
Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)
4-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak
belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde,
yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona
ermesine,
5-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların
2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6-Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için
işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine, karar verilmiştir.
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EREGL:
Erdemir, AYM'nin elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye
tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin davalarda
yeniden yargılama yapılmasına karar verdiğini bildirdi
Şirketimiz tarafından tesislerimizde üretilen ve yine Şirketimiz sınai üretimi
için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye
tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuktan
terkini ve ödenen vergilerin iadesi talepli her ay açılan davalar, ilk derece
mahkemesinde ve Danıştay'da Şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştı.
Bunun üzerine Şirketimiz 16.03.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne
bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. 27.12.2018 tarihinde Şirketimize
tebliğ edilen Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ile Şirketimiz
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının
ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına
karar verilmiştir.
Ekonomik Veriler:
18:00- ABD Askıdaki Konutları. Beklenti: %0.7
10:00- TUİK Ekonomik Güven Endeksi.

