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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.11’lik değer kaybıyla 104.074 puandan tamamladı.
Genel iĢleyiĢ bandının (88.000-100.000) ve 100.650-100.800 direnç
noktaları üzerinde ifade edilen 105.000-106.000 hedeflerine ulaĢan endekste
önümüzdeki günlerde bu seviyeler yeniden direnç konumunda takip
edilecektir. Diğer taraftan geri çekilmelerde 102.500-101.000 destekler
olarak öne çıkacaktır.

Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye Ġmalat PMI
12:00- ITO Perakende Fiyat Endeksi
12:00- ITO Toptan EĢya Fiyat Endeksi
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Şirket Haberleri:
KFEIN:
ġirketimizin %51 bağlı ortaklığı konumunda Smartiks Yazılım A.ġ.
Yönetim Kurulu 31.01.2019 tarihli toplantısında özetle;
Smartiks'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere;
çıkarılmıĢ sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortakların yeni pay
alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28.750.000 TL'ye
artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL nominal değerli paylar
ile Smartiks'in mevcut ortaklarından Serkan KARAHANOĞLU
(1.650.000 adet), Nurettin ġENDOĞAN (1.650.000 adet) ve Alper Utkan
ġANDA (1.650.000 adet) 'nın sahip olduğu 4.950.000 adet 1 TL nominal
değerdeki paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet nominal değerli payın
halka arz edilmesine,
Halka arzın Borsa Ġstanbul A.ġ. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu,
SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da SatıĢ-Sabit Fiyatla
Talep Toplama ve SatıĢ - yöntemiyle gerçekleĢtirilmesine,
Karar verilmiĢtir.
GUBRF:
ġirketimiz ile Socar Turkey Enerji Anonim ġirketi
("STEAġ") (Beraberce "Taraflar"),
STEAġ'ın bağlı bulunduğu SOCAR Ģirketler grubu petrokimya tesislerinden
ve yakın coğrafyadaki diğer üreticilerden karbamit/üre ithal edilmesi ve
ithal edilen karbamit/ürenin Türkiye Cumhuriyeti iç pazarında ve yurt dıĢı
pazarlarda satılması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Taraflar arasında
bir "Potansiyel ĠĢ Birliği"nin gerçekleĢtirilmesi ve bu çerçevede faaliyette
bulunmak üzere her iki tarafın da paylarının %50 (yüzde elli)'sine sahip
olacağı bir Ortak GiriĢim ("Joint Venture","JV") kurulması amacıyla,
Potansiyel ĠĢ Birliği-JV kapsamını ve Taraflar'ın karĢılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirlemek için Taraflar'ın müzakere süreçlerini baĢlatması
niyetini içeren 31.01.2019 tarihli bir niyet mektubu imzalamıĢlardır.
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ULUSE:
ġirketimizin Hakim Ortakları tarafından iletilen güncel bilgiye göre
ġirketimizin toplam ödenmiĢ sermayesinin %82,275'ine ve ġirketimizin
toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden ve Hakim Ortakların
mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet
payların satıĢına iliĢkin olarak 31.01.2019 tarihinde Hakim Ortaklar ile
Eaton Corporation PLC iĢtiraki olan Eaton Capital Unlimited Company
arasında Pay Alım SözleĢmesi ("SözleĢme") imzalanmıĢtır. SatıĢa konu olan
paylar 8.000.000 adet A grubu pay ve 57.820.008 adet B grubu paydan
oluĢmaktadır ve bu paylar Hakim Ortaklar'ın ġirketimizde sahip olduğu
payların tümünü teĢkil etmekte olup, iĢlemin tamamlanması ile birlikte
Hakim Ortaklar'ın ġirketimizde herhangi bir payı kalmayacaktır.
Pay satıĢ iĢleminin tamamlanması için SözleĢme'de belirli ön koĢullar
öngörülmüĢ olup, kapanıĢ için en fazla 6 aylık bir süre belirlenmiĢtir.
Bu süre belirli koĢullar altında uzatılabilecektir.
SözleĢme'de belirlenen pay satıĢ iĢleminin tamamlanmasının ön koĢulları
arasında diğer hususlar yanında, Rekabet Kurulu izninin alınması ve
katener raylı sistemler ile ilgili varlıkların ve ġirketimizin iĢtiraki olan
Bozat Elektrik Üretim A.ġ.'nin satıĢ yoluyla ġirketimiz bünyesi dıĢına
çıkarılması da bulunmaktadır. Anılan iĢlemlere iliĢkin olarak ilgili mevzuat
kapsamında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.
SözleĢmede Hakim Ortaklar'ın mülkiyetinde olan ġirketimizin toplam
ödenmiĢ sermayesinin %82,275'ine tekabül eden 65.820.008 adet pay için
satın alma bedeli 213.906.798 ABD Doları olarak belirlenmiĢtir.
Bu bedele pay devrinin tamamlanması tarihi itibariyle ġirketimizin net nakit
durumunun pozitif olması durumunda, ġirketimizin net nakit durumunun
%82,275 oranı (satıĢa konu olan payların ġirketimizin toplam ödenmiĢ
sermayesine oranı) ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi
yoluyla veya pay devrinin tamamlanması tarihi itibariyle ġirketimizin net
nakit durumunun negatif olması durumunda ise, bu bedelden ġirketimizin
net nakit durumunun %82,275 oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın
çıkarılması yoluyla nihai satın alma tutarı belirlenecektir. Bu çerçevede,
SözleĢme kapsamında belirlenen satın alma bedeli, pay devrinin
gerçekleĢmesi tarihi itibarıyla ġirketimizin net nakit durumunun negatif
veya pozitif olmasına göre azalabilecek veya artabilecektir. Hakim
Ortaklara, SözleĢme kapsamında yapılacak olan ödeme, ABD Doları
üzerindenyapılacaktır.
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SözleĢmede belirtilen koĢulların gerçekleĢmesini müteakip pay devir iĢlemi
tamamlandıktan sonra yeni pay sahibi bakımından "pay alım teklifi"
yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II 26.1"
sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne göre zorunlu pay alım
teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na baĢvuruda bulunulacağı tarafımıza
bildirilmiĢtir.
GARAN:
JP MORGAN, GARANTĠ BANKASI ĠÇĠN FĠYAT HEDEFĠNĠ
9.7 TL'DEN 10.5 TL'YE YÜKSELTTĠ
AKBNK:
JP MORGAN, AKBANK ĠÇĠN FĠYAT HEDEFĠNĠ 7.2 TL'DEN 7.6 TL'YE
YÜKSELTTĠ
Açıklanan Bilançolar:
GARANTĠ BANKASI'NIN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE NET
KARI 6.641.652.000 TL
AKBANK'IN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE NET KARI
5.709.166.000 TL
TRAKYA CAM'IN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE NET KARI
958.325.000 TL (2017/12 AYLIK: 616.395.000 TL)
SODA SANAYĠĠ'NIN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE NET KARI
1.556.119.000 TL (2017/12 AYLIK: 661.087.000 TL)
ANADOLU CAM'IN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE NET KARI
450.743.000 TL (2017/12 AYLIK: 181.317.000 TL)
DENĠZLĠ CAM'IN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLĠDE OLMAYAN NET
ZARARI 379.482 TL (2017/12 AYLIK: -2.612.256 TL)

