
 
 

 

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU 

2000 yılında kurulan şirket yurt içi ve yurt dışında enerji ve proses endüstrilerine yönelik mühendislik, 

elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, güç sistemleri çözümleri ile yenilebilir enerji santralleri yapımı 

konularında hizmetler sunmaktadır.  

 YEO Halka Arz Ediliyor... 

Şirketin halka arz edilecek paylarının nominal değeri 5,000,000 TL olup sermayeye oranı %20.83’tür. İhraç 

edilecek payların 4,000,000 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı yoluyla, 1,000,000 TL nominal değerli 

kısmı ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Ek satış kapsamında ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 

payların nominal değeri 1,000,000 TL olup, ek pay satışı öncesi halka arz edilen paylara oranı %20, şirketin 

halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %4.17 olacaktır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi 

durumunda ortak satışı yoluyla halka arz edilecek B grubu payların nominal değeri toplam 6,000,000 TL 

halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %25 olacaktır.  

Şirket halka arz gelirinin %25-35’ini işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %5-10’unu ihracata yönelik 

faaliyetlerin artırılmasında, %15-25’ini kapasite artışı ve yatırımlarda, %5-10’unu ARGE faaliyetlerinin 

finansmanında, %15-25’ini yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesinde, %15-25’ini girişim 

sermayesi olarak kullanmayı amaçlamaktadır.   

Talep Toplama ve Satış 

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. toplam 5,000,000 TL nominal değerli paylarını (ek satışın 

gerçekleşmesi durumunda 6,000,000 TL)  27-31 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle “Borsa’da Satış 

– Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa Birincil Piyasa’da 20 TL fiyattan halka arz edecektir. 

Borsa Kodu YEOTK olacaktır. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım olacaktır.  

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

üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır. 

 
 

 İzahname 

 Esas Sözleşme 

 İç Yönerge 

 Bağımsız Denetim Raporu (31 Mart 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 

 Fiyat Tespit Raporu 

https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/izahname.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/esas_sozlesme.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/ic_yonerge.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/bağımsız%20denetim%20raporu%2031%20mart%20(21-1ç).pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/bağımsız%20denetim%20raporu(18-19-20).pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/sorumluluk%20beyani.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/tasaaruf%20sahiplerine%20satis%20duyurusu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/hukukcu%20raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Yeo/fiyat%20tespit%20raporu.pdf

