
 
 

 

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU 

Şirket 1986 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde kurulmuştur. Çay ve benzer gıda ürünleriyle ilgili her türlü 

üretim ve ticaretin yapılması, hammadde, yarı mamul ve mamul halinde çay ve benzeri ürünlerin yurt içi 

ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmak, çay ve benzeri ürünlerle ilgili imalat ve ambalajlama işlemleri 

için gerekli her türlü makine ve malzemeyi ithal ve ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışından hammadde temini 

ve satımı ile ürettiği yarı mamul ve mamul maddesinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını yapmak şirketin 

ana faaliyet konularıdır.   

 Orçay Halka Arz Ediliyor... 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12,465,000 TL’den 18,965,000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 

6,500,000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Halka arz edilecek 6,500,000 TL nominal değerli 

payların halka arz sonrası sermayeye oranı %34.21 olacaktır.  

Şirket sermaye artırımı yoluyla elde edeceği halka arz gelirinin %30’uyla finansman yükünü azaltmayı, kısa 

ve uzun vadeli kredilerini kapatmayı; %50’siyle işletme sermayesine destek olmayı, yeni projeler ve iş 

geliştirme modelleri için gerekli finansmanı öz kaynaklardan karşılamayı; %20’sini yeni yatırımlarda ve 

mevcut işletmelerin modernizasyonu ve büyütülmesinde kullanmayı planlamaktadır.  

Talep Toplama ve Satış 

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. toplam 6,500,000 TL nominal değerli paylarını 26-27 Ağustos 2021 

tarihlerinde 2 iş günü süreyle “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa 

Birincil Piyasa’da 9.90 TL fiyattan halka arz edecektir. Şirketin Borsa Kodu ORCAY olacaktır. Eşit dağıtım 

olacaktır. 

Orçay’ın halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22 Çağrı Merkezimiz ve Online Şubemiz 

üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Orçay Ortaköy Çay A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır. 

 
 

 İzahname 

 Esas Sözleşme ve İç Yönerge 

 Bağımsız Denetim Raporu (30 Haziran 2021 Tarihinde Sona Eren Konsolide Finansal Tablolar) 

 Bağımsız Denetim Raporu (2018,2019,2020 Tarihlerinde Sona Eren Konsolide Finansal Tablolar) 

 Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı 

 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

 Bağımsız Hukukçu Raporu 

 Fon Kullanım Yeri Raporu 

 Fiyat Tespit Raporu 

https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/izahname.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/esas_sozle_me_ve_c_yonerge.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/orcay_30_06_2021_ba_ms_z_denetim_raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/orcay_2018-2019-2020_ba_ms_z_denetim_raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/bagimimsiz%20denetci%20sorumluluk%20beyani.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/tasarruf_sahiplerine_sat_duyusu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/hukukcu_raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/fon_kullan_m_yeri_raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Orcay/fiyat_tespit_raporu.pdf

