BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 yılında hazır beton üretimi ve satışı amacıyla tek hazır
beton santrali ile kurulmuştur. İlerleyen yıllarda yeni hazır beton santralleri açmak sureti ile
İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere toplam 21 lokasyonda, 26 adet
hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket gerçekleştirmekte olduğu
hazır beton üretimi, alım ve satım işine ek olarak 2014 yılında imzaladığı rödovans sözleşmesi
kapsamında maden ocağı işletmeciliği faaliyetleri de yürütmektedir.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor...
Halka arz, şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 280.000.000 TL’den
380.000.000 TL’ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam 100.000.000 TL nominal
değerli 100.000.000 adet nama yazılı pay ve şirket mevcut ortaklarından Ayşe Zengin’in sahip
olduğu 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet payın halka arzı suretiyle
gerçekleştirilecektir. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri
114.000.000 TL olup halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı %30 olacaktır.
Halka arzdan elde edilecek gelirin %20’si yatırım finansmanı ve makine alımlarında, %30’u işletme
sermayesinin güçlendirilmesinde, %50’si ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.
Talep Toplama ve Satış
Halka arz edilecek paylar için 3.50 TL sabit fiyattan, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 3 iş günü
boyunca talep toplanacaktır. Halka arz Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek
olup, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım olacaktır. Şirketin halka arz kodu BOBET olacaktır.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22
22 Çağrı Merkezimiz ve Online Şubemiz üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan
izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır.










Fiyat Tespit Raporu
İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fon Kullanım Yeri Raporu
Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar
Bağımsız Denetim Şirketi Sorumluluk Beyanı
Bağımsız Hukukçu Raporu
Rödovans Sözleşmesi

