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METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                                         

Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu                                                            

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Raporun Amacı 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”, “Kurul”) tarafından yayınlanan Seri VII No: 128.1 Pay 

Tebliği’nin (“Tebliğ”) 29. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca halka arz edilecek payların satış 

fiyatının borsa fiyatından farklı veya nominal değerinden yüksek olması durumunda, söz 

konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak halka 

arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan fiyat tespit raporu, halka arzın 

başlayacağı tarihten en az üç gün önce Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’ nda (“KAP”) ilan edilir. Payların halka arzının konsorsiyum aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi durumunda, fiyat tespit raporu konsorsiyum lideri ya da eş lider tarafından 

hazırlanır. Tebliğ gereği, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”, “Formet ”) için 

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“Aracı Kurum”, “Metro Yatırım”) tarafından hazırlanan 

fiyat tespit raporu, 08.05.2018 tarihinde KAP’ta yayınlanmış ve Şirket hisseleri 22.05.2018 

tarihinden itibaren BİST’ te işlem görmeye başlamıştır. 

 

Buna ek olarak, Tebliğ’in 29. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, “Payların ilk halka arzında fiyat 

tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem 

görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması 

zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların 

borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor 

arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı 

arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden 

fazla beşten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari 

olarak üç ay bulunması zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP’ da 

ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde 

yayımlanması zorunludur.” 

 

İşbu rapor, Tebliğ’in 29. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca hazırlanmış olup, amacı Formet 

’in nihai halka arz fiyatı ile halka arz sonrasındaki 22.03.2019 tarihli borsa fiyatı 

arasındaki farkın olası nedenlerini açıklamaktır. İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir 

görüş içermemekte olup, raporda yer alan değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği 

taşımamaktadır. 
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Halka Arza İlişkin Özet Bilgi 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 10.982.000 TL'den 17.500.000 TL'ye arttırılması nedeniyle 

ihraç edilen 6.518.000 TL nominal değerli paylar ile Ortak Satışı kapsamında 1.000.000 TL 

nominal değerli pay olmak üzere toplamda 7.518.000 TL nominal değerli payın, 7,33 TL halka 

arz fiyatı ile halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz 

izahnamesine ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna 04.05.2018 tarihinde onay verilmiştir.  

 

Halka arz işlemi bir payın bedeli 7,33 TL fiyatla olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’ nin Birincil 

Piyasasında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 7.518.000 TL nominal değerli payların 7.297.983 TL nominal 

değerli kısmının halka arzı, 14-15/05/2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arz 

neticesinde Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.982.000 TL'den 17.279.983 TL'ye arttırılmış olup, 

6.297.983 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı ile,  1.000.000 TL nominal değerli pay 

ise “Ortak Satışı” kapsamında halka arz edilmiştir.  

 

Takip eden süreçte Şirket payları 22.05.2018 tarihinde FORMT.E kodu ile A Grubu hisse olarak 

Borsa İstanbul A.Ş.’ nin Ana Pazarında işlem görmeye başlamıştır. Halka arzda, 71 Yurtiçi 

gerçek kişi yatırımcı ve 10 Yurtiçi tüzel yatırımcı olmak üzere toplam 81 yatırımcı 7.297.983 

TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. 

 

1 Adet Nominal Payın Halka Arz Fiyatı  7,33 -TL  

Halka Arz Edilen Pay Adedi (Ortak satışı hariç)  6.297.983 -TL  

Halka Arz Edilen Pay Adedi (Ortak satışı) 1.000.000 - TL 

Halka Arz Geliri (Sermaye Artırımı)  

Halka Arz Masrafları 

Halka Arz Geliri (Net)   

46.164.215 -TL  

4.222.000 - TL 

41.942.215 -TL  

 

Şirketin halka arz öncesi, 08.05.2018 tarihinde Kap’ ta ilan ettiği Fon Kullanım Yerlerine ilişin 

Rapor’ da halka arzdan beklenen net gelir ile; 

 

1- Kısa vadeli borçların kapatılması için % 60, 

2- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi için % 25, 

3- İş geliştirme için % 15, 

 

pay ayrılacağı beyan edilmiştir. 

 

Şirketin halka arzdan sağladığı fonun kullanımının kırılımı ise 05.11.2018 tarihinde Kap’ ta 

yayınlanan rapora göre aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.  
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Tablo-1 

 
Öngörülen Kullanım Gerçekleşen Kullanım 

Tutar (TL) Yüzde % Tutar (TL) Yüzde % 

Finansal Borç Ödemesi 25.165.329 60,00 18.267.020 44,00 

İşletme Sermayesi ihtiyacı 10.485.554 25,00 11.876.608 28,00 

İş Geliştirme ve pazarlama 6.291.332 15,00 6.824.718 16,00 

Pay Geri alımı - - 4.973.869 12,00 

Toplam 41.942.215 100,00 41.942.215 100,00 

 

2018 yılı Nisan ayından başlayarak Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeler, şirketin 

işletme sermayesi ihtiyacını artırmış ve bu nedenle fonların daha büyük kısmı bu ihtiyacı 

karşılamak için kullanılmıştır. Ağustos ayından itibaren ekonomik koşullarda yaşanan olumsuz 

gelişmeler, sektör ile birlikte şirketi de zorlamış ve işletme sermayesi ihtiyacındaki artış, 

yeniden finansal borçlanma yapılarak karşılanabilmiştir.  

 

Ayrıca 30.05.2018 tarihli Kap duyurusuyla, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çalkalanma 

koşulları dikkate alınarak, halka arzın çok yeni olması ve halka arzdan pay almış olan 

yatırımcıların korunması amacıyla, “Şirketin Borsadaki pay fiyatı, halka arz fiyatının altına 

indiğinde ve halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan olmak üzere” geri alım gerçekleştirilmesi 

için, Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş ve bu çerçevede geri alım 

yapılmıştır. Bu geri alımlar da fon kullanım kırılımını etkilemiştir.  

 

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Özet Bilgi 

 

08.05.2018 tarihinde KAP’ta yayınlanan fiyat tespit raporunda (“Fiyat Tespit Raporu”, 

“Rapor”) Şirket’in 31.12.2017 tarihli finansal verileri baz alınarak Piyasa Çarpanları yöntemi 

ve Şirket’in geleceğe yönelik tahminleri ışığında İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemine 

yer verilmiştir.  

 

Piyasa çarpanları analizinde; “Piyasa Değeri/Defter Değeri”(PD/DD), “Firma 

Değeri/Satışlar”(FD/Satışlar), “Fiyat/Kazanç”(F/K) ve “Firma Değeri/FAVÖK” 

(FD/FAVÖK) oranları incelenmiş ve FD/Satışlar haricindeki çarpanların kullanılması uygun 

görülmüştür. Yöntemlerin verdiği sonuçlar eşit ağırlıklandırılarak 8,30 TL birim pay değerine 

ulaşılmıştır. 

 

Diğer yöntem olan İNA yönteminde ise 2018-2022 yılları arası öngörülere yer verilmiştir. Buna 

göre 2018 yılsonu için öngörülen bazı rakamlar ve 31.12.2018 tarihi itibariyle gerçekleşen 

rakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo-2 

Formet (TL) 
2018 

(Tahmin) 

31.12.2018 

(Gerçekleşen) 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 98.397.712 102.735.131 % 104,40 

Brüt Kar 31.765.913 30.743.451 % 96,78 

Esas Faaliyet Karı 19.832.023 19.467.166 % 98,16 

 

 

Görüldüğü üzere; Tablo-2’ deki halka arz fiyat tespit raporu öngörüleri ve gerçekleşmeler 

karşılaştırıldığında; Şirket’in tahminlere çok yakın sonuçlar elde ettiği anlaşılmaktadır. 

Varsayımlar ile gerçekleşen rakamlar arasında olumsuz anlamda önemli bir sapma 

görülmemektedir. 

 

Sonuç olarak İNA yöntemiyle de 9,35 TL birim pay değerine ulaşılmıştır. 

 

Yöntemler ve verdikleri sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo-3 

Değerleme Yöntemi Ağırlık 
Piyasa  

Değeri (TL) 

Birim Pay 

Değeri (TL) 

Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi %50 91.175.193 8,30 

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi %50 102.720.115 9,35 

Ortalama Şirket Değeri 96.947.654 8,83 

Halka Arz İskontosu (%17) 16.481.101  

İskontolu Halka Arz Değeri 80.466.553 7,33 

 

Bu doğrultuda Formet’ in piyasa değeri 96.947.654 TL olarak hesaplanmıştır. Şirketin 

çıkarılmış sermayesi 10.982.000 TL olup, birim pay değeri 8,83 TL’na denk gelmektedir. 

Hesaplanan Şirket Değeri üzerinden %17 oranında halka arz iskontosu uygulanarak 

80.466.553 TL’lik iskontolu Şirket değerine ve 7,33 TL’ lik birim pay değerine ulaşılmıştır. 

Fiyat Performansı 

 

Formet pay senetleri, 22.05.2018 tarihinde FORMT.E kodu ile A Grubu hisse olarak Borsa 

İstanbul Ana Pazarında işlem görmeye başlamıştır.  Şirket payları 7,33 TL’ den halka arz 

edilmiştir ancak Şirket 16.11.2018 tarihinde % 250 oranında bedelsiz sermaye artırımı 

gerçekleştirmiştir. Buna göre halka arz fiyatı 7,33/3,5 = 2,09 TL olarak düzeltilebilir.  Şirket’in 

22.03.2019 tarihi itibariyle pay kapanış fiyatı 5,50 TL olmuştur. Buna göre; 22.03.2019 tarihi 

itibarıyla 5,50 TL seviyesinde kapanan Formet pay fiyatı, düzeltilmiş halka arz fiyatı olan 2,09 

TL’ nin % 163 üzerindedir. Şirketim halka arzından bu yana ortalama günlük işlem hacmi 7,7 

milyon TL seviyesindedir.  
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Formet Günlük Fiyat-Hacim grafiği 

 

 
 

 

Formet’in işlem görmeye başladığı tarih olan 22 Mayıs 2018 tarihinde BİST-100 endeksinin 

açılış değeri 102.718 iken, 22 Mart 2019 tarihi itibariyle endeks % 2,80 gerileyerek 99.835 

seviyesinde kapanmıştır.  

 

Şirketin halka arzı 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arz sonrası dönemde 

Türkiye ekonomisinde aşırı hareketler yaşanmış, döviz kurlarında yüksek oranlı artışlar ortaya 

çıkmış, diğer yandan, kredi faiz oranları yükselmiştir. Bu durum, üretim maliyetlerini artırırken, 

artan maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılması mümkün olmamıştır. Aynı dönemde inşaat 

sektöründe de yavaşlama işaretlerinin gelmesi, fiyat artışlarını zorlaştıran bir başka faktör 

olmuştur. Nitekim, ülkemizdeki enflasyon verileri incelendiğinde de, üretici fiyatlarındaki 

artışın, tüketici fiyatlarına yansıtılamadığı gözlenmektedir. Ancak tüm bu olumsuz faktörlere 

rağmen, Şirket, hedeflerini tutturmakta başarılı olmuş hatta hedefin üzerinde satış 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Halka Arz Sonrası Fiyata Etki Eden Faktörler 

 

 Şirket 30.05.2018 tarihli yönetim kurulunda alınan pay geri alım kararına istinaden 

06.06.2018 ve 07.06.2018 tarihlerinde yapılan geri alımlar ile 7,25-7,32 TL fiyat 

aralığında 680.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Yapılan geri alım 

işlemleri çerçevesinde alınan payların şirket sermayesine oranı % 3,94 olmuştur. 
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 05.09.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 17.279.983,00.-TL 

tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 250 oranında bedelsiz olarak artırılarak 

60.479.940,50.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve 25.09.2018 tarihinde Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 
 

 01.10.2018 tarihli KAP duyuruyla, Şirketle Cezayirli bir firma arasında 29 gün 

içerisinde gerçekleşmek üzere ilk etapta 738.000 USD tutarında doğalgaz sobası satışı 

için akreditifli satış sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. 
 

 12.10.2018 tarihinde geri alınan paylardan 140.000 adedi 7,15 TL fiyat ile satılmış ve 

satış işlemleri çerçevesinde sahip olunan pay tutarı 540.000 adet paya gerilemiş olup, 

şirket sermayesine oranı %3,13'e düşmüştür. 
 

 23.10.2018 tarihli KAP duyurusuyla, bir inşaat firmasıyla arasında Mayıs 2019 tarihine 

kadar tamamlanmak üzere 2.000.000 TL (iki milyon)  tutarında çelik kapı, yangın kapısı 

ve şaft kapağı satış ve montaj hizmet sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 2018/48 nolu bülteninde Şirketin 

%250 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı belirtilmiştir.  
 

 16.11.2018 tarihinde %250 oranında bedelsiz sermaye artırımı işlemini 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 16.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla; Şirketin gelecekte ortaya çıkabilecek fon 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirket ortağı Mustafa Sezen'in hisselerinin rehini 

karşılığında, ABD New York'ta yerleşik bir finans kuruluşu ile bağlayıcı olmayan Fon 

Kullanım Sözleşmesi  "Term Sheet"  imzaladığı duyurulmuştur. 

 

 27.11.2018 tarihli KAP duyurusuyla, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda 1.890.000 

adet geri alımı yapılmış şirket paylarının tamamı BİST’ te satılmıştır.  

 

 29.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla, Ar-Ge çalışmaları firmaca tamamlanarak nihai 

ürüne dönüştürülen ve ürün gamına eklenen " X-ray Kapı ve Pencere Sistemlerinin"  ilk 

ihracatının gerçekleştirildiği duyurulmuştur. 

 

 30.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla  Cezayirli bir firma ile daha önce duyurulan işin 

devamı niteliğinde 460.000 USD tutarında akreditifli olarak yeni bir satış sözleşmesi 

imzalandığı duyurulmuştur. 

 

 14.01.2019 tarihli KAP açıklamasıyla;  2018 yılında satış yapılan Fransa'daki mevcut 

mağaza zinciri ile satış hacminin genişletilmesi kapsamında, talep edilen yeni ürünlerle 

ilgili deneme üretimlerinin devam ettiği, diğer taraftan Bağdat'ta inşa edilen bir hastane 

projesi için görüşmeler yapıldığı yine Bağdat'ta bir konut projesi için teklif verme 
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aşamasına gelindiği, Amerika'da kapı sektöründe zincir mağazaları olan bir firmadan 

gelen 30.000 kapılık teklif üzerinde çalışılmaların devam ettiği duyurulmuştur. 

 

 05.03.2019 tarihli KAP açıklamasıyla; şirketin kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 

TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2019-2023 tarihleri 

arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin 

değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin 

alınmasına ve söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar 

verildiği duyurulmuştur. 

 

 11.03.2019 tarihli KAP açıklamasıyla; Ankara'da, Emlak Konut İdaresi projesinde 

kullanılacak ve 31.07.2019 tarihine kadar tamamlanacak 3.000.000 (Üç Milyon TL) 

tutarında "Çelik Daire Giriş Kapıları" satış ve montaj hizmet sözleşmesi imzalandığı 

duyurulmuştur. 
 

 

 

Sonuç 

 

Sonuç olarak, Borsa İstanbul’ da işlem görmeye başladığı yaklaşık 1 yıllık sürede payları 

yaklaşık % 163 oranında prim yapmış olan Formet, bu süreçte yatırımcı açısından 

değerlendirildiğinde olumlu bir fiyat performansı sergilemiştir. 
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MALİ TABLOLAR  
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