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Teknik Görünüm:
BIST100 geçtiğimiz haftayı 120.701 puandan tamamladı. 118.379
120.000 seviyeleri üzerinde yükseliĢin devamı beklenecektir.
Bu durumda 125.000 teknik hedef olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 118.379-117.500 destek bölgesi öne çıkacaktır.
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Şirket Haberleri:
KATMR:
ġirketimiz hissedarlarından Sn. Ġsmail Katmerci, Sn. Havva Katmerci,
Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Furkan Katmerci ve Sn. AyĢe Nur
Çobanoğlu'nun Ģirketimize yapmıĢ olduğu yazılı baĢvuruya istinaden;
ġirketimiz hissedarlarından Sn. Ġsmail Katmerci'nin sahip olduğu
3.920.000 TL nominal değerli, Sn. Mehmet Katmerci'nin sahip olduğu
1.000.000 TL nominal değerli, Sn. Havva Katmerci'nin sahip olduğu
1.000.000 TL nominal değerli, Sn. Furkan Katmerci'nin sahip olduğu
1.000.000 TL nominal değerli, Sn. AyĢe Nur Çobanoğlu'nun sahip
olduğu 1.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 7.920.000 TL
nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylara iliĢkin Borsa'da iĢlem
gören tipe dönüĢüm için Merkezi Kayıt KuruluĢu'na baĢvuruda
bulunulacaktır.
Borsa'da iĢlem gören tipe dönüĢüm talebi; ġirketimizin üstlenmiĢ
olduğu ve üstleneceği baĢta savunma sanayiine dönük projeler ve
büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek
iĢletme sermayesi ihtiyacının temini amacıyla teminat olarak kullanılmak
üzere yapılmaktadır.
Mevcut durum itibariyle kaydileĢtirilecek söz konusu payların Borsa'da
satıĢı düĢünülmemektedir. Borsa'da iĢlem gören tipe dönüĢtürülen bu
paylar ile ilgili süreç içinde herhangi bir değiĢikliğe gidilecek olması
halinde Sermaye Piyasası mevzuatının gerekli kıldığı hususlar
çerçevesinde hareket edilecek olup gerekli açıklamalar ayrıca KAP
aracılığı ile ilgili paydaĢlarımızla paylaĢılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur...
HLGYO:
ġirketimiz ana ortağı T.Halk Bankası A.ġ. mülkiyetinde bulunan ve
ġirketimizin "Salıpazarı Otel Projesi"ne bitiĢik konumda yer alan,
Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, Kılıçali PaĢa Mahallesi, 138 Pafta 57 Ada
15 numaralı, 235,50 m2'lik parsel, T.Halk Bankası A.ġ.'nin düzenlediği
e-ihale süreci sonunda, 4.885.000 TL bedel ile satın alınmıĢtır.
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BRKO:
Yönetim Kurulumuz 26 Ocak 2018 tarihli toplantısında, Ģirketimiz
çıkarılmıĢ sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere
77.288.314,13.- TL'den; 120 milyon TL'ye artırılmasına ve sermaye
artırımının aĢağıdaki Ģartlarda yürütülmesine oy birliği ile karar vermiĢtir.
1-Nakden artırılacak 42.711.685,87.- TL sermaye için;
-Ortaklarımızın % 55,2628 oranında rüçhan hakkı bulunmaktadır,
rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan kısım Borsa Ġstanbul Birincil
Piyasada halka arz edilecektir.
-YMM Raporu ile tespit edilmek suretiyle, nakdi borcumuz bulunan
ortaklarımızın rüçhan haklarının, bedelleri borcumuzdan mahsup
suretiyle kullandırılacaktır.
2-ġirketimiz hisseleri son 30 günden fazla bir süredir Borsa Ġstanbul'da
nominal değerin altında iĢlem gördüğünden
-Rüçhan hakkı kullanım fiyatını; mevzuat çerçevesinde karar
tarihimizden önceki otuz gün içinde borsada oluĢan ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalaması olacaktır.
-Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gündür.
-Rüçhan hakkı kullanımından kalan paylar, 2 gün süre ile borsa birincil
piyasada, rüçhan hakkı kullanım fiyatından aĢağı olmamak üzere
satılacaktır.
-Rüçhan hakkı kullanımından ve halka arzdan sonra kalan paylar,
yönetim kurulu üyeleri Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA, Sn. Kemal SELVĠ,
Sn. Yakup AYDOĞAN, Sn. Vedat KARCI tarafından rüçhan hakkı
kullanım fiyatından aĢağı olmamak üzere, alım taahhüdü verilerek eĢit
Ģekilde alınacaktır. 3-Mevzuat çerçevesinde gerekli diğer iĢlemlerin
yürütülmesi konusunda yönetim kurulu yetkilidir
THYAO:
Morgan Stanley, THY için hedef fiyatını 11,60 TL'den 19,40 TL'ye
Yükseltti.
Ekonomik Veriler:
16:30- ABD Çekirdek KiĢisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi.
Beklenti: %0.2

