
 

Kiler Holding A.Ş. Halka Arzı 
 
Kiler Holding A.Ş. (“Kiler Holding” veya “ Şirket“) halka arzı Tacirler Yatırım liderliğinde, kurulan konsorsiyum aracılığıyla “Sabit 
Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 
Halka arz fiyatı 7,10 TL olarak belirlenmiş olup, yatırımcılar sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir.  
 

Ziraat Yatırım müşterileri Kiler Holding 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.kilerholding.com.tr  adreslerinde yayınlanmaktadır.    
 

Talep Formu | İzahname | Halka Arz Bilgi Notu | KVKK Bildirimi |  
 

Halka Arz Tarihleri 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 

Halka Arz Fiyatı 
7,10 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 650.000.000-TL 

Halka Arz Edilecek Payların 
Nominal Değeri  

97.500.000 TL nominal – Ortak Satışı 
(19.500.000 TL nominal – Ek Satış) 

Halka Arz Sonrası Sermaye 650.000.000-TL 

Halka Açıklık Oranı %15 (Ek satış dahil %18) 

Fiyat İstikrarı İşlemleri 30 gün boyunca Tacirler Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. 

Taahhütler 

-Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca dolaşımdaki pay 
miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir 
karar alınmayacağını ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir  menkul 
kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını 
ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını 
taahhüt etmiştir. 
-Şirket'in mevcut ortakları, Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay 
boyunca sahip oldukları payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak  şekilde satışa veya 
halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve Borsa İstanbul'a veya 
SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya 
kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya 
halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca Şirket ortakları 
SPK mevzuatı gereğince payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca 
halka arz fiyatının altında bir fiyattan paylarını satmayacaklarını ve Borsa dışında payları alanların da 
bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir. 

Tahsis Grupları 
– 87.750.000 TL nominal değerdeki (%90) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 
– 9.750.000 TL nominal değerdeki (%100) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara  

Önemli Hususlar 

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olup, Yurt İçi Kurumsal 
Yatırımcılar için dağıtıma Şirket ve mevcut ortaklar tarafından karar verilecektir. 

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına 
bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, 
talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu 
şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya 
kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır 
koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde 
yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır. 

 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar  taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri’ne başvuruda bulunarak 
iletebileceklerdir.  

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece 
en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. 

 

Yatırım Başlıkları; 

 Bünyesindeki şirketlerle yüksek halka arz tecrübesi 

 Gelecekte kuracağı fabrikalarda sağlayacağı vergi avantajı 

 İnşaat alanında yenilikçi mimari anlayışı 

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://bireysel.ziraatbank.com.tr/Transactions/Login/FirstLogin.aspx?customertype=rtl
http://www.kap.org.tr/
http://www.ziraatyatirim.com.tr/
http://www.kilerholding.com.tr/
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/23b90359-9575-446a-9591-2ea913a14588.pdf
https://www.kilerholding.com.tr/pdf/bur/Kiler%20Holding%20A.%C5%9E.%20%C4%B0zahname%20(SPK%20Taraf%C4%B1ndan%20Onaylanan).pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/66a13fb7-575f-4ab5-bf2f-4b5683ff7dce.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/bc6ac94b-330f-4446-9706-3aa69ba1847e.pdf

