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AKFEN HOLDİNG 100 MİLYON TL’LİK TAHVİL İHRACININ MERKEZİNE NİTELİKLİ BİREYSEL YATIRIMCIYI KOYDU

9 tahvil ihracında gördüğü büyük ilgiyle
1,43 milyar TL’lik satış gerçekleştiren Akfen Holding
nitelikli bireysel yatırımcı hedefiyle yeni ihraca çıkıyor
Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 600 milyon TL
ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracına çıkıyor. OYAK Yatırım
aracılığıyla yapılacak tahvil ihracı 6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 2010 yılından bu yana 1,43
milyar TL’lik 9 tahvil ihracına imza atan Akfen Holding, bu ihraçları gelen yoğun taleple ilan ettiği
seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamladı.
Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
(CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye
başladığı bugünlerde, bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli
bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
2010 yılından bu yana toplam değeri 1,43 milyar TL olan 9 tahvil ihracına imza atan, bu ihraçları gelen yoğun taleple
ilan ettiği seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen
Holding, yeni bir tahvil ihracına daha çıkıyor.
Akfen Holding, OYAK Yatırım aracılığıyla, 6 Şubat 2020 tarihinde 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında
100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için %13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF
Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli
yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.
Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding’in tamamı Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı
gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.
“NİTELİKLİ BİREYSEL YATIRIMCILARA
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”
Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin
Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,
bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Akfen Holding, 10 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL’lik
ihraca imza attı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011’de 80 milyon TL, 2012’de 200 milyon TL, 2014’te 400
milyon TL, 2017’de 450 milyon TL ve 2019 yılındaki tahvil ihracı ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdi.
Söz konusu tahvil ihracı itfalarının tamamını itfa tarihlerinde tam olarak yerine getiren Akfen Holding, bugün itibariyle
toplam 1,14 milyar TL anapara ödemesi gerçekleştirdi.
OYAK YATIRIM ARACILIĞI
İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Akfen Holding’in, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“OYAK Yatırım”) aracılığı ile yapılacak tahvil ihracına katılmak
isteyen nitelikli yatırımcılar taleplerini OYAK Yatırım’a iletebilecekler. Yatırımcılar ihraç sonucunda alacakları tahviller
ile olması durumunda bedel iadelerinin hesaplarının bulunduğu herhangi bir aracı kurum nezdindeki yatırım
hesaplarına aktarılmasını talep edebilirken, Oyak Yatırım’ın tüm şubelerinden ve/veya aşağıdaki telefonlardan (Tel:
0212/319 12 77 Tuba Alsancak ve 0212/319 12 94 Güniz İrving) yardım isteyebilecekler. (Talepte bulunmak isteyen
yatırımcıların OYAK Yatırım’da hesapları olması zorunda değildir, talebi OYAK Yatırım üzerinden iletmeleri yeterli
olacak.)

Akfen Holding - Tüm Tahvil İhraçları
Yıl
2010
2011
2012
2014
2017
2019

1.ihraç
2.ihraç
3.ihraç
100 milyon TL
80 milyon TL
200 milyon TL
140 milyon TL 200 milyon TL 60 milyon TL
300 milyon TL 150 milyon TL
200 milyon TL

Toplam

1 milyar 430 milyon TL

AKFEN HOLDİNG HAKKINDA:
5 kıtada 12 sektörde 65 binden fazla direkt istihdam yaratan, 350 yatırım ile Türkiye'nin önde gelen yatırım grubu
haline gelen Akfen Holding, ilk şirketini 1976 yılında kurduktan sonra, 1999 yılında holding statüsüne kavuştu.
Akfen Holding'in faaliyet alanları inşaat, liman yönetimi, deniz taşımacılığı, su dağıtımı ve atık su ve katı atık
hizmetleri, madencilik, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri dallarında yer alan bağlı kuruluş ve iştiraklerinin hem
yatırım hem de yönetim ile koordinasyonunu içeriyor.
Akfen’in öne çıktığı alanlar, “Monopol Karakterli, Minimum Gelir Garantili, Uzun Dönemli Altyapı Projelerine
Yatırımlar, Değişik Alanlarda İş Yaratma Başarısı, Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Sektörlere Yatırım, Güçlü
Ortaklıklar ve İştiraklerin Stratejik Yönetimi, Finansman Kaynaklarının Kullanımındaki Başarısı, Kanıtlanmış
Büyüme, Yatırımlardan Çıkış Becerisi” olarak sıralanıyor.
Bilgi için:
Akfen Holding
Yatırımcı İlişkileri
0212 319 87 00 / 3025
yatirimci@akfen.com.tr

UYARI:
İşbu basın bildirisi, yalnızca pazarlama ve reklam amaçlıdır, herhangi bir finansal analizi veya finansal enstrümanlara dayalı bir istişareyi
veya tahvillerin satılması için bir tavsiyeyi veya bunların satın alınması için bir daveti ya da bir teklifi içermemektedir. Tahvil ihracı nitelikli
yatırımcıya yapılacak olup, tahvil ihracı ile ilgili dökümanlara, adreslerinden ihraç belgesine KAP sitesinden, diğer bilgilendirme
dokümanlarına Oyak Yatırım müşteri temsilcilerinden ulaşılabilir. SPK tarafından “Nitelikli Yatırımcı”; SPK’nın yatırım kuruluşlarına ilişkin
düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteriler olarak tanımlanmış ve
talebe dayalı profesyonel müşteriler “nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları
toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması” şartını sağlayan müşteriler olarak belirlenmiştir. İşbu basın bildirisi tüm medyaya
sunulacaktır.

