GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU

1999 yılında kurulan şirket yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları için elektriğin üretimi,
iletişimi ve dağıtımı sektörlerinde, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü için gerekli altyapının
oluşturulması, kullanılan birçok elektromekanik komponentlerin üretilmesi, teknolojik çözümler
geliştirilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak entegre proje ve yazılım geliştirilmesi alanlarında
faaliyet göstermektedir. Şirket Türkiye operasyonlarının yanı sıra yurt dışı iştirakleri ile 6 ülkede
faaliyet göstermektedir.
Girişim Elektrik Halka Arz Ediliyor...

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 100,000,000 TL’den 115,000,000 TL’ye çıkarılması nedeniyle
artırılacak 15,000,000 TL ve ortak satışı yoluyla 12,000,000 TL nominal değerli olmak üzere toplam
27,000,000 TL nominal değerli paylar halka arz edecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan
pay miktarından fazla olması durumunda mevcut pay sahipleri halka arz edilen payların %7.41’ine
tekabül eden 2,000,000 TL nominal değerli paylarını dağıtıma tabi tutulacak toplam pay tutarına
eklenmesi planlanmaktadır.
Şirket elde edeceği fonun %14’ünü yurt içi ve yurt dışında muhtemel yeni yatırım fırsatlarının
değerlendirilmesinde, %32’sini devam eden yatırımların sonuçlandırılmasında, %7’sini hammadde
ve yarı mamül alımında, %6’sını faaliyet giderlerinin karşılanmasında, %23’ünü finansman ve kısa
vadeli borç ödemelerinde, %18’ini ise işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.
Talep Toplama ve Satış
Girişim Elektrik A.Ş. toplam 27,000,000 TL nominal değerli paylarını (ek satışın gerçekleşmesi
halinde 29,000,000 TL nominal değerli payları) 11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde üç işgünü
süreyle 17 TL sabit fiyatla, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.
Girişim Elektrik’in halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22 Çağrı Merkezimiz ve
Online Şubemiz üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Girişim Elektrik A.Ş.'nin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır.











İzahname
Esas Sözleşme
İç Yönerge
1 Ocak -31 Mart 2021 İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
2019 ve 2020 İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Bağımsız Hukukçu Raporu
Fon Kullanım Yeri Raporu
Fiyat Tespit Raporu
Makine ve Teçhizat Değerleme Raporu

