Sayfa 1

28/05/2018

Teknik Görünüm:
BIST 100 geçtiğimiz haftayı 103.200 puandan tamamladı. 103.800-105.000
106.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Diğer taraftan 101.500
101.000-100.000 noktaları ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
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Şirket Haberleri:
HALKB:
Gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse görsel ve yazılı medya
aracılığı ile gerçeğe aykırı bir Ģekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından
Bankamıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve
yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, Bankamızın güven ve
itibarını sarsıcı nitelikte haksız haber ve yorum yapanlar hakkında
Bankacılık Kanununun "Ġtibarın Korunması" baĢlıklı madde hükümlerine
ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanununun "Piyasa Dolandırıcılığı" baĢlıklı
madde hükümlerine aykırılık teĢkil eden eylemleri için Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuĢtur.
Belirtilen nitelikte haber ve yorum yapanlar hakkında yasal iĢlem
baĢlatılmak üzere suç duyurusu yapılmaya devam edilecektir.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen önceki özel durum
açıklamalarında da belirtildiği üzere; 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de
karara bağlanan davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından
Bankamız hakkında alınmıĢ herhangi idari veya mali bir karar
bulunmamaktadır. ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden
yetkili kurumlar tarafından da Bankamıza iletilen herhangi bir ceza bildirimi
söz konusu değildir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
DOHOL:
Daha once Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla Özel Durum
Açıklamaları yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız; tamamı ödenmiĢ
1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz
doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.'nin sermayesini
temsil eden ve senede bağlanmıĢ 1.300.000 adet paylarının (pay
senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin
alınması ve diğer rutin "KapanıĢ Ön KoĢulları"nın gerçekleĢmesi Ģartlarına
bağlı olarak tamamının, "KapanıĢ" tarihindeki "net borç" tutarı ile
düzeltilmesi koĢulu ile nakden ve peĢin olarak
105.000.000,-(YüzbeĢmilyon) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art
KalamıĢ ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim ġirketi'ne
satıĢını ve devrini düzenleyen Pay Alım ve Satım SözleĢmesi
("SözleĢme")'nin "KapanıĢ Ön KoĢulları", SözleĢme'de öngörülen Ģekilde
tamamlanamamıĢtır. Bu çerçevede, mezkur satıĢ ve devir iĢlemine iliĢkin
görüĢmelere ve çalıĢmalara son verilmiĢtir.

Sayfa 3

28/05/2018

AKSGY:
AkiĢ GYO, Londra'da bir konut projesi gerçekleĢtirmek üzere WMG
London Ģirketine %51 oranında ortak olacak
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aĢağıda
bulunuyor: AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM
ġĠRKETĠ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4
maddesi uyarınca aĢağıdaki kararı almıĢlardır:
Ġngiltere'de gayrimenkul yatırımı yapmak üzere Jersey'de kurulu WMG
London Developments L.P. ġirketine, Londra'da bir konut projesi
gerçekleĢtirmek üzere %51 oranında ortak olunmak suretiyle yatırım
yapılmasına ve bu konu ile ilgili sözleĢmelerin imzalanmasına karar
verilmiĢtir.
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