
 
 

 

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU 
 

2014 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyete başlayan Margün Enerji, enerji sektöründe faaliyet 

gösteren, müşterileri ve kendi adına yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu yapan bir EPC 

şirketidir. Şirket güneş, su, jeotermal, rüzgâr ve elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere enerji tesislerinin 

kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve 

kapasitesinin müşterilere satışını gerçekleştirmektedir. Yurt içerisinde kendi adına yurt dışında ise 

müşterileri adına İtalya’da sıfırdan proje geliştirmektedir.  

 Margün Enerji Halka Arz Ediliyor... 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 310,000,000 TL’den 410,000,000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 

olan 100,000,000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla halka arz edilecektir. Şirketin çıkarılmış 

sermayesi 310,000,000 TL olup, 100,000,000 TL nominal değerli paylar A grubu, 210,000,000 TL nominal 

değerli paylar B grubu’dur. Şirketin paylarının tamamı Esenboğa Elektrik’e  aittir.  

Şirket sermaye artırımı yoluyla elde edeceği halka arzdan sağlanacak net gelirin %30-50’sini başta Türkiye 

olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Amerika, Kanada ve 

Avustralya’da yenilenebilir enerji sektöründeki (rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biokütle) yeni yatırım 

fırsatlarını değerlendirerek, yenilenebilir enerji santralleri alınmasında kullanmayı planlamaktadır. Geriye 

kalan tutar şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde rekabet gücünü artırabilmek için işletme sermayesi 

olarak kullanılması planlanmaktadır.   

Talep Toplama ve Satış 

Margün Enerji A.Ş. toplam 100,000,000 TL nominal değerli paylarını 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü 

süreyle “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle 8.30 TL fiyattan halka arz edecektir. Borsa 

kodu MAREN olacak olup eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacaktır.  

Margün Enerji’nin halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22 Çağrı Merkezimiz ve Online 

Şubemiz üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Margün Enerji'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır. 

 
 

 İzahname 

 Fon Kullanım Yeri Raporu 

 Fiyat Tespit Raporu 

 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

 Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı 

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

 Bağımsız Denetim Raporu (2020) 

 Bağımsız Hukukçu Raporu 

 Esas Sözleşme 

 

https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/izahname.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Fon-Kullanım-Raporu-ve-YKK.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Fiyat-Tespit-Raporu-ve-Sorumluluk-Beyanlari.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Tasarruf-Sahiplerine-Satis-Duyurusu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Tasarruf-Sahiplerine-Satis-Duyurusu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Bagimsiz-Denetcinin-Sorumluluk-Beyani.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/30062021-Bagimsiz-Denetim-Raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/31122020-Bagimsiz-Denetim-Raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Hukukcu-Raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/MargunEnerji/Esas-Sozlesme.pdf

