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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.14’lük değer kaybıyla 97.015 puandan tamamladı.
97.000 başta olmak üzere 96.500-95.500 destek seviyeleri olarak takip
edilebilir. Diğer taraftan 99.000-100.000 dirençler olarak öne çıkıyor.
Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye Cari Hesap. Beklenti: -0.85B
15:30- ABD Üretici Fiyat Endeksi. (Aylık). Beklenti: %0.3

Sayfa 2

11/04/2019

Şirket Haberleri:
IHEVA:
Yıllar itibari ile artan ciromuz, özellikle de ihracattaki artışımız göz önünde
bulundurularak artan talebi karşılayabilmek; ve mevcut kapasite ve
kabiliyete inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler eklemek adına, yeni
tesislerin kurulması, mevcut makine ve teçhizatlarımızın modernizasyonu,
ve böylelikle de başta ihracatımız olmak üzere şirket satışlarını arttırmak ve
yeni istihdamlar sağlayabilmek adına,
1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye
dayanarak, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak
suretiyle 208.629.998,62 TL nakit (bedelli) olarak % 109,019 oranında
artırılarak 400.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Arttırılan 208.629.998,62 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların A
ve B Grubu 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,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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Gündem:
*Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılması halinde aralarından
Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin ticaretinin darbe alacağını, en önemli
kazananın ise Çin olacağını bildirdi. Anlaşmasız bir Brexit durumunda
Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye ihracatında 34.5 milyar dolar kayba
uğrayacağını tahmin eden UNCTAD, ikinci büyük kaybedenin ise 2.4
milyar dolar ile Türkiye olacağını savundu. UNCTAD raporuna göre
Türkiye ihracatının yüzde 5'inden fazlasını İngiltere'ye gerçekleştiriyor ve
anlaşmasız bir ayrılık Türkiye'nin bu pazara erişimini zorlaştıracak.
Türkiye'den İngiltere'ye yapılan ihracatın yüzde 24 gerileyebileceği
belirtiliyor. Türkiye Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle bu süreçten
etkileniyor.
*İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir
araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Brexit'i 31 Ekim'e kadar "esnek şekilde"
erteleme kararı aldılar.
"Esnek" ertelemeye göre eğer 31 Ekim'den önce bir uzlaşı sağlanırsa, çıkış
bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşecek.
Brexit zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "İngiltere,
23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a
kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer İngiltere
bu zorunluluğu yerine getirmezse, Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde
gerçekleşir" uyarısı yapıldı.
Bildirgede ayrıca, İngiltere'nin ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının
bulunduğu hatırlatıldı.

