
 
 

 
 

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU 

2005 yılında FİBA Holding’in iştiraki olarak kurulan Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. banka ve diğer 

finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak borçların çözümlenmesi 

alanında faaliyet göstermektedir.  

  Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Halka Arz Ediliyor... 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 126,500,000 TL’den 139,700,000 TL’ye çıkarılması nedeniyle 

artırılacak olan 13,200,000 TL nominal değerli 13,200,000 adet pay ve mevcut ortaklardan FİBA 

Holding A.Ş.’ye ait 8,800,000 TL nominal değerli toplam 8,800,000 adet pay olmak üzere toplam 

22,000,000 TL nominal değerli 22,000,000 adet pay halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin 

satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde FİBA Holding A.Ş.’ye ait toplam 4,400,000 TL 

nominal değerli 4,400,000 adet pay olmak üzere halka arz edilen payların %20’sine tekabül eden 

4,400,000 TL nominal değerli payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi 

planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda 26,400,000 TL nominal değerli 26,400,000 

adet payın halka arzı gerçekleşecektir.    

Halka arz sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek olup, şirket halka arzdan elde 

edeceği gelirin %20-60’ını portföy yatırımlarının finansmanında, %40-80’ini ise mevcut finansal 

borçların faiz ve anapara ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.    

Talep Toplama ve Satış 

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (#GLCVY) toplam 22,000,000 TL nominal değerli paylarını (ek satışın 

gerçekleşmesi halinde 26,400,000 TL) 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde iki işgünü süreyle, 13.65 TL 

sabit fiyatla halka arz edecektir. Halka arz büyüklüğünün 300.3 milyon TL (ek satış hariç) olması 

beklenilmektedir. Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım oransal olacaktır.  

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22 Çağrı 

Merkezimiz ve Online Şubemiz üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Gelecek Varlık 

Yönetimi A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer 

almaktadır. 
 

 

 İzahname 

 Esas Sözleşme 

 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu  

 Fon Kullanım Yeri Raporu 

 31.12.2020 İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 

 Bağımsız Denetim Raporu (2021-6 Aylık) 

 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 

 Hukukçu Raporu 

 

https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/izahname.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/esas_sozlesme.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/tas-sahip-satis-duyuru.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/fon_kullan_yer_rapor.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/31_12_2020_ba_denetim_rapor.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/bilanco_2021_6_aylik.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/denetim_sorum_beyan.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Gelecek/hukukcu_rapor.pdf

