INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş 25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Soru ve Cevapları
Soru 1: Deniz Özer Hanım’ın ifade ettiği 12 milyon TL geri alım ve toplam 50 milyon TL, geriye kalan
kısmını geri alım yapacak mı? 38 milyon TL daha alma hakkı var öyle mi? Alma zorunluluğu var mı?
Deniz Özer (Yatırımcı İlişkiler Müdürü): Evet 38 milyon TL daha geri alım yapma hakkımız var. Alma
zorunluluğumuz yok. Piyasa konjonktürüne, şirketin nakit akışı ve stratejisine göre şirketin ve dolaylı
olarak sizlerin menfaatine bakılarak ona göre karar verilecek. Geri alım konusunda Yönetim kurulu
Genel Müdürlüğe yetki verdi.
Soru 2: Yönetim Kurulu payların alınıp alınmayacağına dair açıklama yapacak mı?
Deniz Özer (Yatırımcı İlişkiler Müdürü): Yönetim Kurulu açıklama yapmıyor ama her gün alım
yaptığımızda seans bitiminde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) üzerinden açıklama
yapılmaktadır. Geri alıma ilişkin açıklamalarımızı Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan izleyebilirsiniz.
Soru 3: INVEO şirketi bilançolarda çok güzel bir çizelge izliyor ama dolar bazlı hisselerin GEDİK de
kendisi de dahil olmuş olmaktadır. Hisselerde yer almazsa kendileri de paylar dağıtır otomatik olarak
hepimize kar yazılır. Niçin dolar bazlı düşünülmüyor? Yurtdışına açılan fikirleri var. Yurtdışında dolar
bazlı yatırımcı almak istediği zaman örnek olarak şu an INVEO 30 TL, ortalama 2 dolar etmektedir.
Yatırım yapmak isteyenler (adam) onu 5 dolardan alsa daha güzel olmaz mı?
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Söylediğiniz 2 tane temel parametre var. İkisi de bizim
kontrolümüzde değil bu nedenle açıkçası çok net bir cevap vermem mümkün değil ama biz
çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi Türkiye’yi ve şirketimizi yurtdışında temsil etmek için
kurguluyoruz. Bunlarla ilgili de gelişmeler oldukça size bilgi vereceğiz.
Soru 4: INVEO Yatırım Bankası ne zaman faaliyete geçecek?
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Biz daha önce BDDK’ya başvurumuzu yaptık onaylandı. 14 Aralık
2021’de de kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Şu an hali hazırda kurulmuş bir bankamız var. Bundan
sonraki süreç faaliyet ile ilgili çalışmaların tamamlanması, sonrasında da BDDK’nın gelip faaliyet izni
için inceleme yapması gerekiyor. Ancak süreçle ilgili bir şey söyleyemiyoruz.
Soru 5: Kripto ile ilgili faaliyetiniz olacak mı?
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Faaliyetlerimiz olacak değil de bununla alakalı yapılanma içinde
olacağımıza dair bilgi verdik. Takdir edersiniz ki hemen hemen herkesin gündeminde o alan bizde
çalışmalara devam ediyoruz. Tarih vermem doğru olmaz şu an da belirlenmiş bir takvim de yok.
Gelişmelerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve basında bilgileri vereceğiz.
Soru 6: Bildiğim kadarıyla kripto parayla ilgili Sırbistan da yanlış hatırlamıyorsam şuan da bir faaliyeti
var. Geçen sene ki genel kurul da konusu açılmıştı.
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Estonya da daha önce yapılmış olan bir planlama vardı. Şu anda
faaliyette değil. Bu nedenle duyduklarınızla değil, yaptığımız açıklamalarla Şirketimizi takip
edebilirsiniz. Öyle bir planlamamız var. Onu da kullanabiliriz. Henüz netleşmediği için çok detay bilgi
vermem doğru olmaz. Yönetim kurulunun kararları da netleşmedi.
Soru 7: Peki yeni yatırımlarla ilgili bir bilgi var mı? Örnek olarak şuraya ortak alacağız gibi. Bisiklete
yatırım yapmıştınız. Bu sene de böyle bir bilgi var mı?
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Şimdi şöyle biz zaten Hop Teknoloji ile ilgili 09.02.2022 tarihinde
sermaye avansı verdiğimizle ilgili bir açıklama yaptık.
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Soru 8: Skuter (Scooter) mı?
Gökhan Tosun (CEO Ofis Direktörü): Evet.
İkinci konu da dün onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından çıkan INVEO Ventures’ın girişim
sermayesi yatırım ortaklığı kurulumu olacak. Onunla ilgili zaten her şeyi paylaşıyoruz KAP’tan
paylaşıyoruz, oradan takip etmenizi öneririm.
Soru 9: Kayıtlı sermaye tavanı artışı ile ilgili bir Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklaması
yapıldı. Bu açıklamayla bedelli sermaye artışı olacağıyla ilgili bir yorum mu yapmalıyız?
Deniz Özer (Yatırımcı İlişkiler Müdürü): O gördüğünüz şey kayıtlı sermaye tavanıyla ilgili kayıtlı
sermaye tavanımızın artması sermaye artırımı yapacağımız anlamına gelmiyor. O bir limit, kredi limiti
gibi düşünebilirsiniz. Sermaye artırımı kararı yönetim kurulu nezdinde alınan bir karar. Yönetim kurulu
böyle bir karara ihtiyaç duyarsa karar verilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklaması
yapılır. Ön görü olarak ele almayın, sermaye artırımı yapmak zorunda değiliz. Öyle de kalabilir 5 yıl
boyunca.
Soru 10: 5 yıl içerisinde olabilir anlamını çıkarabilir miyiz?
Deniz Özer (Yatırımcı İlişkiler Müdürü): Her zaman olabilir. Bütün şirketler için olabilir de olmayabilir
de o bir limit.
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