
 

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arzı 
 
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (“Pasifik GYO” veya “ Şirket“) halka arzı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 
kurulan konsorsiyum aracılığıyla “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 9-10 Aralık 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 16,38 TL olarak belirlenmiş olup, yatırımcılar sadece adet bazında (miktarsal) 
talep girişi yapılabilecektir.  
 

Ziraat Yatırım müşterileri Pasifik GYO halka arzı için taleplerini, talep toplama tarihlerinde e-sube ya da Ziraat Bankası internet 
şubesindeki “Borsa/Ziraat Yatırım” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilir, 0 850 22 22 979 ve 44 44 979 nolu telefonlarla 
Aracılık Hizmetleri Servisi (AHS) üzerinden veya Ziraat Bankası şubelerinden halka arza başvuruda bulunabilirler. 
 

Halka Arz izahname www.kap.org.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.pasifikgyo.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.    
 

Talep Formu | İzahname | Halka Arz Raporu | KVKK Bildirimi | 
 

Halka Arz Tarihleri 9-10 Aralık 2021 

Halka Arz Fiyatı 
16,38 TL 
Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir. 

Halka Arz Yöntemi “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı” 

Mevcut Çıkarılmış Sermaye 200.000.000-TL 

Halka Arz Edilecek Payların 
Nominal Değeri  

67.500.000 TL nominal – Sermaye Artırımı 
 (ek satış dahil 81.000.000 TL nominal) 

Halka Arz Sonrası Sermaye 267.500.000-TL 

Halka Açıklık Oranı %25,23 (%30,28 ek satış dâhil) 

Fiyat İstikrarı İşlemleri Planlanmamaktadır. 

Taahhütler 

Pasifik GYO, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 
yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının 
artmasına sebep olmayacağını taahhüt etmiştir. 

 
Şirket’in mevcut ortakları da, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları payları halka arz fiyatının altındaki bir 
fiyattan satmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt 
etmişlerdir.  

Tahsis Grupları 
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 27.000.000 TL nominal değerdeki kısmı (%40) 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 27.000.000 TL nominal değerdeki kısmı (%40) 
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 13.500.000 TL nominal değerdeki kısmı (%20) 

Önemli Hususlar 

 Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım oransal dağıtım yöntemine göre 
yapılacaktır. Buna göre ilk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi 
Bireysel Yatırımcılardan oluşan yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt 
İçi Bireysel Yatırımcılardan oluşan yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, 
kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. 
Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak 
ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler 
küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya 
çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılayamayan 
yatırımcılar arasında Tera Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin uygun 
gördüğü şekilde dağıtılacaktır.  

 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Tera Yatırım 
aracılığı ile başvuruda bulunabilecektir. 

 Ziraat Yatırım sadece bireysel yatırımcı statüsünde miktarsal talep toplayacaktır. 

 Bireysel Yatırımcı için azami talep miktarı, ek satış hariç olmak üzere halka arz edilen 
toplam pay miktarının %1'i kadar yani 675.000 adet olarak kabul edilecek, böyle bir 
durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep 
adetleri azami talep miktarı kadarı dikkate alınacaktır. 

 

Yatırım Başlıkları; 

 Sektörün iyileriyle çalışarak özgün mimari tasarımları üretme 

 Yeni çekim merkezleri oluşturacak projeler sunma 

 Müşteri odaklı yaklaşımla müşteri taleplerine uygun seçenekler sunma 
 

https://esube1.ziraatyatirim.com.tr/sanalsube/tr/Account/Login
https://bireysel.ziraatbank.com.tr/Transactions/Login/FirstLogin.aspx?customertype=rtl
https://bireysel.ziraatbank.com.tr/Transactions/Login/FirstLogin.aspx?customertype=rtl
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bize-ulasin/sube-ve-atmler
http://www.kap.org.tr/
http://www.ziraatyatirim.com.tr/
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/a35a84d0-6769-4aff-8605-4c8d16b8e3ff.pdf
https://www.pasifikgyo.com.tr/storage/app/uploads/public/61a/a51/1b8/61aa511b84154364770886.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/09909b73-6034-46b0-a814-f0d353eaa0d7.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/0f3b2c8b-afc6-4ba6-b873-a2396683e795.pdf

