Şirket ve Sektör Haberleri
EREGL: ArcelorMittal, ana faaliyetleri dışında kalan alanlardan çıkma ve borçlarını azaltma stratejisi kapsamında, %25
pay sahibi olduğu Erdemir'de 134.3 milyon hisse ve varant satarak payını yaklaşık %12.5'a kadar düşürebileceğini
açıkladı. Arcelor Mittal şu anda Erdemir’de 537 milyon nominal hisse sahibidir. Açıklanan şekilde, ilk etapta
gerçekleştirilmesi planlanan hisse satışı ile payının %18.7’ye düşeceğini ve tüm varantların kullanılması durumunda
payının %12.5’a kadar düşeceğini belirtti. Erdemir’in ana ortağı %49.3 ile Ataer Holding iken, Erdemir’in elinde olan hisse
senetleri %3.1 ve halka açıklık oranı ise %22’dir. Erdemir’in toplam piyasa değeri 8.6 milyar TL iken, Arcelor Mittal’ın
sahip olduğu toplam pay, piyasa değeri üzerinden 2.15 milyar TL’ye denk gelmektedir. Öte yandan, satışa konu
olabilecek toplam nominal hisseler (268,635,006) toplam sermayenin %12.5’unu, halka açıklık oranının ise %55’ini teşkil
etmektedir. Haberin, hisse performansı üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.
PETKM: Petkim'in ÖİB'deki %10.32 hissesinin satışı için nihai pazarlık Cuma 1730'da yapılacak.* Reuters
BOLUC: Bolu Çimento, hisse başına brüt 0,12 TL değerinde temettü dağıtımının 31.05.2012 tarihinde yapılacağı
açıklandı.
KRDMA/KRDMB/KRDMD: Kardemir, tüm hisse grupları için hisse başına brüt 0,05 TL değerinde temettü dağıtımını
Genel Kurul’un onayına sunacağını bildirdi. Kar payı dağıtımının 31.05.2012 tarihinde yapılması planlanıyor.
TKFEN/RGYAS: Toros Tarım ve Tekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Rönesans A.Ş. ve Rönesans A.Ş.'nin bağlı
ortaklığı Florya Gayrimenkul arasında, Florya A.Ş. bünyesinde müşterek yönetime tabi bir ortaklık tesisi amacıyla
27.03.2012 tarihinde "Hissedarlık Sözleşmesi" imzalandı. İzmir, Bayraklı mevkiinde her iki gruba ait olan arsalar üzerinde
karma kullanım amaçlı bir gayrimenkul projesi gerçekleştirilmesi için tesis edilecek olan bu ortaklık, ilgili kuruluşlardan
gerekli izinlerin alınmasını takiben hayata geçirilecek.
AKFEN: Akfen Holding tarafından ihraç edilen 80 mn TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon ödeme dönemine ilişkin 2,8 mn
TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirildi ve 26.06.2012 tarihinde yapılacak olan 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
%3,31 olarak kesinleştirildi.
ALYAG: Alyağ Kombinaları, bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. yönetim kurulu, daha sonra
belirlenecek yöntem ve tutarda olmak üzere, hisse senetlerinin halka arz edilerek İMKB'nin ilgili pazarında işlem görmesi
için gerekli işlemlere başlanmasına karar verdi. 15.000.000.-TL tutarında ödenmiş sermayesi bulunan Gürtaş Tarım
Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş'nin sermayesinin 11.238.424.-TL'lik kısmı ALYAG’a aitttir.
SAMAT: Saray Matbaacılık’ın 12.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, %50
oranında 6.100.000 TL artırılarak 18.300.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin doğan yeni bedelsiz payların dağıtılması
işlemleri 30.03.2012, Cuma günü başlayacağı bildirildi.

Makro Haberler
TCMB, PPK toplantısı sonrasında; mevcut haftalık politika faiz oranı (%5.75) ile faiz koridorunun üst bandını (%11.0) değiştirmediğini,
halihazırda %40’ı döviz cinsi, %10’u ise altın olarak tutulan TL zorunlu karşılıkların altın kısmını %20’ye çıkardığını, miktar ihalesi
açılacak normal günlerdeki fonlama tutarının 1.0 ile 6.0 milyar TL arasında olmasının kararlaştırıldığını (önceki 3 ile 7 milyar TL
arasındaydı ), bir ay vadeli repo ihalelerinin miktarına ilişkin üst sınırın ise 6 milyar TL’den 5 milyar TL’ye düşürüldüğünü açıkladı

