
 

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Halka Arzı 
 
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“Rubenis Tekstil” veya “ Şirket“) halka arzı Ahlatçı Yatırım liderliğinde, kurulan konsorsiyum 
aracılığıyla “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmiş olup, yatırımcılar sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi 
yapılabilecektir.  
 

Ziraat Yatırım müşterileri Rubenis Tekstil 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.rubenis.com  adreslerinde yayınlanmaktadır.    
 

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

Halka Arz Tarihleri2 29-30 Haziran 2022 

Halka Arz Fiyatı 
12,50 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 50.000.000-TL 

Halka Arz Edilecek Payların 
Nominal Değeri  

24.500.000 TL nominal – Sermaye Artırımı 

Halka Arz Sonrası Sermaye 74.500.000-TL 

Halka Açıklık Oranı %32,89 

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

Taahhütler 

– Şirket, paylarının Borsa’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, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren ve izahnamenin 
KAP'ta ilan edilmesini takiben 1 yıl boyunca sahip olduğu payları hiç bir şekilde satmayacaklarını, 
dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. 

– Ataköy Prestij Konaklan Projesi Konut Satışlarına İlişkin Garanti kapsamında 31.12.2022 tarihi 
itibarıyla Şirket tarafından konut satışlarından elde edilecek toplam gelirin Şirket’in beklentisi olan 
277.400.000 TL’nin altında oluşması durumunda halka arz edilecek olan 24.500.000 adet payın 
%10'una tekabül eden 2.450.000 adet ilave payın bedelsiz olarak, 31.12.2022 tarihinde gün sonu 
bakiyesinde Şirket payı bulunduran yatırımcılara verileceği, hakim ortak Osman İPEK tarafından 
taahhüt edilmiştir. 

Tahsis Grupları 

– 11.760.000 TL nominal değerdeki (%48) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 
– 490.000 TL nominal değerdeki (%2) kısmı Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar 
– 6.125.000 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara  

– 6.125.000 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 

Önemli Hususlar 

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olup, Yurt İçi 
ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için dağıtıma Ahlatçı Yatırım ve Şirket 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 Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları gruplarında mükerrer talep kontrolü işlemi 
yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dağıtımda dikkate alınacaktır. Müşterek 
hesaplardan girilen emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. 

 Yurt İçi ve Yurt Dışı kurumsal yatırımcılar ile Şirket Çalışanları taleplerini sadece Lider aracı kuruma 
başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.  

 

Yatırım Başlıkları; 

 Yeni teknolojik makinalarla gerçekleştirilen üretim 

 Confidence in Textiles, Gots Organıc Textile, Organıc 100 sertifikaları 

 6. Bölge Yatırım Teşvikinden faydalanma fırsatı 

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.rubenis.com/
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/79e39781-a77f-46ff-99ba-10714dc1c679.pdf
https://www.rubenis.com/yatirimci-iliskileri/_lib/file/doc/Rubenis_Onayli_Izahname_24062022.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/c6155c6f-1ecb-4892-b3d2-00152bb7fc9b.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/b0ee0a19-3942-48ee-9449-e5420eaa43c5.pdf


 SGK prim ödemesinden muaf ve %2,5 Kurumlar Vergisi oranına tabi olması 


