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FAALIYET RAPORU :
Saygideger Hissedarimiz,
2010 yili dünyada yasanan ve ülkemize de siçrayan ekonomik krizin hisse
senetleri piyasasi ve dolayisiyla Sirketimiz üzerindeki etkilerinin kismen azaldigi
bir yil oldu. Dünyadaki sermaye piyasalarindaki düzelme ile birlikte genel ekonomi
ve IMKB’de toparlanma görülmeye basladi.
2010 yili basinda 170 olan toplam personel sayimiz sene sonunda da bu
seviyelerde kalmistir.
Sirket içinde operasyonel iyilestirme asamalari gerçeklestirilmis olup atilan tüm bu
adimlar; Genel Kurul’a kadar geçen süreçte finansal olarak Sirketimizin
güçlenmesine sebep olmustur.
Global Yatirim Holding A.S.’nin (eski unvani: Global Menkul Degerler A.S.) kismi
bölünmesi sonucu 01.10.2004 tarihinde kurulan Sirketimiz, 2010 yilinda da
piyasa dinamiklerine kisa zamanda uyum gösterebilen esnek yapisini korumustur.
2010 yili Eylül ayinda Sirket sermayesinin 30.000.000 TL’den 40.000.000 TL’ye
halka arz yoluyla arttirilmasi yönünde SPK ve IMKB’ye yapilan basvurularin 2011
yili Haziran ayinda olumlu sonuçlanmasi neticesinde yapilan halka arzda 1,501,65 TL fiyat araliginin tavanindan toplanan talepler çerçevesinde Sirket’e 2011
yilinda 16.500.000 TL kaynak girisi olmus, Sirketimizin %25’i halka açik hale
gelerek IMKB Ikinci Ulusal Pazar’da islem görmeye baslamistir.
Sirketimiz
2010
yilinda
32,6
milyar TL’lik hisse senedi islem hacmi
gerçeklestirerek 2010 senesini tüm araci kurumlar arasinda islem hacmi açisindan
11. sirada tamamlamistir. Sirketimizin pazar payi 2010 yilinda %2,56 olarak
gerçeklesmistir.
Ekteki mali tablolarda görüldügü üzere Global Menkul Degerler A.S.’nin 2010 yili
konsolide toplam varliklari 74,2 milyon TL olmus, Sirketimiz faaliyet giderleri
öncesi 29,0 milyon TL gelir yaratmistir. Sirketimizin 2010 sonu itibariyle net kari
2,6 milyon TL’dir.
Sirketimiz sermayenin tabana yayilmasi ve genis halk kitlelerinin sermaye
piyasasi alaninda daha etkin yatirim yapmasini temin edecek olan yatirim
fonlarina büyük önem vermekte olup 2010 yilinda da portföy yönetimini
gelistirme konusunda önemli ilerleme kaydetmistir.
Global Menkul Degerler’in engin tecrübesinin verdigi özgüvenle belirtmek isteriz ki
yakin gelecekte Sirketimizin sektördeki yerini daha da büyütecegiz.
2011 yilinin ülkemiz ve Sirketimiz için hayirli olmasini temenni ederiz.
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