
                                         DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 

              2017 yılında   Yatırımcılardan gelen sorular ve cevaplarımız  

 

Soru :”Döviz fiyatlarındaki ani artışlar şirketin bilançosunu olumlu yada olumsuz etkileyecek mi ?” 

Cevap :”Kamuya açıklanan son finansal raporlarımız olan  2016/9 aylık mali tablolarda da 

görebileceğiniz üzere ,şirketimizin döviz borcu, yükümlülükleri  ve döviz varlığı bulunmamaktadır. Bu 

nedenle şirketimizin döviz hareketlerinden direkt olarak etkilenmesi söz konusu değildir. Ancak 

iştirakimiz  olan  Dagi Giyim şirketinin  döviz  hareketleri karşısındaki mali performansları  şirketimizin 

özkaynak değerlerini dolaylı olarak etkileyebilir . 

Soru : ”Bu yıl geri alım yapacakmısınız ?” 

Cevap : Bildiğiniz üzere  25/07/2016 tarihinde  başlatmış  olduğumuz geri alım  programını  

29/09/2016 tarihinde sonlandırmıştık. Yaptığımız geri alım sonucunda şirket sermayemizin % 

14,37’ne isabet eden   1.551.500 adet payı ,toplam 2.383.133,13  TL  alış bedeli ödeyerek pay 

başına ortalama 1,54 TL  fiyat ile   Geri Alımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yıl için bir 

geri alım planımız bulunmamaktadır. 

Soru :”Bedelli yada bedelsiz Sermaye artırımı yapmayı düşünüyormusunuz  ?” 

Cevap :Sermaye artışı ile ilgili olarak bu gün itibariyle şirketimizin yapmış olduğu bir çalışma yoktur. 

Soru :”Yatırım Holding  faaliyetleri kapsamında yeni yatırım yapacakmısınız ? 

Cevap :Hale hazırda yeni bir yatırım planımız bulunmamaktadır. Ancak yatırım fırsatı ortaya çıkarsa 

yapılacak olan işlemlere  ilişkin olarak gerekli Kap açıklamaları ile duyurulacaktır. 

Soru : “ Pay fiyatlarınız borsada 1,35 TL ,bu fiyat Geri Alım ortalamanızın da altında ,bu  durumu 

nasıl açıklıyorsunuz  ?”  

Cevap :Borsadaki serbest pazarda oluşan fiyatlar için bir yorum  yapmamız  mümkün değildir. 

Yatırımcılara tavsiyemiz  şirketimizin bilanço değerlerini ve performansını takip etmelerinin  faydalı 

olacağı ve borsadaki fiyat hareketleri ile ilgili yorum ve görüş almak için aracı kurumlarındaki yatırım 

uzmanlarına danışmalarıdır. 

Soru :”Hisseleriniz  C grubunda işlem görüyor ,B grubuna ne zaman çıkabilir ,bu konuda bir çalışmanız 

var mı ?” 

Cevap :Paylarımızın B grubuna çıkabilmesi ,Borsa’nın 6 aylık dönemlerde yapmış olduğu hesaplama 

lar sonucunda ilgili kriteri sağlamamıza bağlıdır .Bu konudaki kriter ise fiili dolaşımdaki  pay adedimiz 

ile  ağırlıklı ortalama fiyatlarının  çarpılmasıyla bulunacak değerin 10 milyon TL ‘den fazla olması 

gerekmektedir. 

Soru :”Bilançonuzu ne zaman açıklayacaksınz ?” 



Cevap : 2016 yılı hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarımızı  en geç 01.03.2016 tarihine kadar 

açıklamış olacağız. 

 


