
 
 

 
 

HEDEF HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU 

Şirket holding statüsünde olup amacı kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin sermaye ve 

idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, 

yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. 

Şirket mevcut durum itibarıyla iştirakleriyle finansal piyasalarda faaliyet göstermektedir.     

  Hedef Holding A.Ş. Halka Arz Ediliyor... 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 250,000,000 TL’den 300,000,000 TL’ye çıkarılması nedeniyle 

artırılacak 50,000,000 TL nominal değerli 50,000,000 adet B grubu pay ile mevcut ortak Sibel 

Gökalp’in sahip olduğu 10,000,000 TL nominal değerli 10,000,000 adet B grubu pay olmak üzere 

60,000,000 TL nominal değerli 60,000,000 adet pay halka arz edilecektir.  

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

94,480,000 TL kaynak elde etmeyi planlamaktadır. 90,000,000 TL’sinin BDDK’nın söz konusu 

başvurularını olumlu karşılaması durumunda faaliyete geçirilecek yatırım bankasını 

sermayelendirmek amacıyla kullanılması planlanmaktadır. BDDK’ya yapılacak yatırım bankacılığı 

kuruluş ve faaliyet izni ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde 94,480,000 

TL’lik kaynağın başta iştiraki olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve 

borsada işlem gören borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına 

ve yatırım fonları yoluyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.  

Talep Toplama ve Satış 

Hedef Holding A.Ş. toplam 60,000,000 TL nominal değerli paylarını 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 

iki işgünü süreyle, 1.96 TL sabit fiyatla halka arz edecektir. Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım 

eşit olacaktır. Hisse kodu HEDEF olacaktır.  

Hedef Holding A.Ş.’nin halka arzına tüm Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22 Çağrı 

Merkezimiz ve Online Şubemiz üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Hedef Holding A.Ş.’nin 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır. 
 

 

 İzahname 

 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu  

 Fon Kullanım Yeri Raporu 

 2020, 2019, 2018 Tarihleri İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 

 Bağımsız Denetim Raporu (2021-6 Aylık) 

 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 

 Hukukçu Raporu 

 Bağımsız Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı 

 Geri Alım Emri Taahhüdü 

 Fiyat Tespit Raporu 

 

https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/izahname.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/tas-sah-satis-duyuru.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/fon-kulla-rapor.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/denetim-raporu_2018-2019-2020.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/denetim-raporu_2021_6.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/bagimsiz-denetim-sorumluluk-beyani.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/hukukcu-raporu.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/bagimsiz-hukukcu-sorumluluk-beyani.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/geri-alim-emri-taah.pdf
https://www.alanyatirim.com.tr/resources/files/halkaarz/Hedef/fiyat-tespit-raporu.pdf

