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Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII-128.1 Pay

Tebliği’nin 29. Maddesinin 2 Kkrasında yer alan “Halka arzda saOşa aracılık eden yetkili kuruluş taraKndan

hazırlanan fiyat tespit raporu, başka bir yetkili kuruluş taraKndan analiz edilebilir. Söz konusu analist

raporunu hazırlayacak yetkili kuruluşun ilgili halka arzda konsorsiyum lideri veya eş lideri olarak görev

yapmaması gerekir. Analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyaOna ilişkin görüş beyan edilmesi ve

raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte KAP’ta ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan

yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.” maddesine isZnaden Fiyat Tespit Raporu’ndaki

şirket verileri kullanılarak Osmanlı YaOrım Menkul Değerler A.Ş. taraKndan hazırlanmışOr. YaOrımcılar

kararını halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek vermelidir.
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Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.

HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

İhraççı Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu BOBET

Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama 

Talep Toplama Tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 280.000.000 TL 

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 380.000.000 TL 

Halka Arz Miktarı (Nominal) 114.000.000 (100.000.000 – Sermaye Artırımı / 14.000.000 – Ortak Satışı)

Şirket Hedef Piyasa Değeri 1.164,3 mn TL 

Halka Arz İskontosu %15,8

İskontu Sonrası Piyasa Değeri 980,3 mn TL 

Pay Başına Hisse Fiyatı 3,50 TL

Halka Açıklık Oranı %30,0

[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]
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Ortak Adı Halka Arz Öncesi 
Sermaye (TL)

Halka Arz Öncesi 
Payı (%)

Halka Arz Sonrası 
Sermaye (TL)

Halka Arz Sonrası 
Payı (%)

Abdurrahim Zengin 112.000.000 40,0 112.000.000 29,5

Ertan Zengin 112.000.000 40,0 112.000.000 29,5

Ayşe Zengin 53.200.000 19,0 39.200.000 10,3

Suat Zengin 2.800.000 1.0 2.800.000 0,7

Halka Açık Kısım 114.000.000 30,0

Toplam 280.000.000 100,0 380.000.000 100,0

Ortaklık Yapısı
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Şirket Profili
Boğaziçi Beton, hazır beton sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket’in ana faaliyet alanı hazır beton ve elemanlarının

imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşımasıdır. Hazır beton üretimi ve satışı amacı ile 2003 yılında tek hazır beton santrali ile

kurulan Şirket, ilerleyen yıllarda yeni hazır beton santralleri açmak sureti ile İstanbul ilinde faaliyet atanını genişletmiş olup

21 farklı noktada, toplam 30 adet sabit ve mobil hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir.

Boğaziçi Beton, hazır beton üretimi ve ticaretinin yanında, 2014 yılı Mayıs ayında imzalamış olduğu rödovans sözleşmesi

kapsamında; tüm üretim hakları Şirket’e ait olacak şekilde; maden ocağı işletmeciliği yapmaktadır. Şirket, bu çerçevede

agrega, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri

ve taştan kum imal edilmesi faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Üretimi yapılan agrega hem hazır beton üretiminde

kullanılmakta hem de piyasaya satılmaktadır.

Şirket, hazır beton ve agrega üretimi faaliyetlerine ek olarak inşaat malzemeleri pazarında da ticari faaliyetler yürütmekte

olup özellikle çimento, tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum vb. ürünlerin alım ve satım faaliyetlerini

gerçekleştirmektedir.

Önemli Kilometre Taşları:

• 2003 - Şirket, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 12.11.2003 tarihinde 100.000 TL sermaye ile

İstanbul ili, Kâğıthane ilçesinde kurulmuştur.

• 2006 - İstanbul Ayazağa'da 2 adet 432.000 m3 kapasiteli olmak üzere, Akdağlar Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.

• 2007 - 2008 İstanbul Uskumruköy’de 1 adet 201.600 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş ve yine 2007

yılında Aşçıoğlu Süleyman Seba Projesi ile Şirket ilk yüksek katlı konut projesini gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise

İstanbul Ayazağa Merkezde 1 adet 249.600 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur.

• 2009 - İstanbul Yenibosna’da 2 adet 403.200 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş olup, Şirket'in sektörde

daha da büyümesi ve yatırımlarını artırması amacıyla Boğaziçi Beton’a Essentium Group S.L. ortak olmuştur.

• 2010 - Essentium Group S.L.’nin Türkiye’de yatırım yapma planlarından vazgeçmesi ve yatırımlarını yurt dışında devam

ettirmek istemesi nedeni ile şirket ortaklığından ayrılarak, Şirket hisselerini Zengin Ailesi’ne devretmiştir.

• 2011 - Şirket’in prestij açısından yer aldığı en önemli projelerden olan Torunlar GYO’ya ait Mall of İstanbul inşaatının hazır

betonu temin edilmiştir.

• 2014 - İstanbul Ayazağa’da 2 adet 460.800 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde

Ayazağa'da 160 hektar büyüklüğünde 270.000.000 ton agrega rezervine sahip maden ocağının, rödovans sözleşmesi

kapsamında işletilmesine başlanmıştır. Şirket, 4 adet Mobil hazır beton santrali ile Maslak 1453 Projesi’nde yer alarak,

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış tüm konut projeleri içerisinde tek projede dökülmüş en yüksek montanlı hazır beton

teminini gerçekleştirmiştir. Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Projesi için hazır beton teminine başlanılmış olup bu

projeyle Şirket, metro alt yapı projelerinde de yer almaya başlamıştır.

[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]
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• 2015 - İstanbul Ayazağa’da 2 adet 403.200 m3 kapasiteli olmak üzere Danış Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.
İstanbul Kadıköy’de Kurbağalıdere Islah Çalışması ve özel projeler için 230.400 m3 kapasiteli ve Zekeriyaköy’de özel
projeler için 230.400 m3 kapasiteli mobil hazır beton santralleri kurulmuştur. Türkiye’nin en yüksek binası olma özelliğini
taşıyan Eroğlu inşaat’a ait Skyland Projesinin hazır betonu da Şirket taramndan temin edilmişnr.

• 2016 - İstanbul Çioalan’da 1 adet 230.400 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden Ocağına yeni taş
kırma tesis yaprımı yapılarak, yıllık agrega ürenm kapasitesi 4.500.000 ton seviyesine yükselnlmişnr. 2016 yılında araç
parkurunda geniş çaplı bir modernizasyon gerçekleşnrilmiş ve 221 adet Mercedes-Benz marka araç Şirket filosuna
eklenmişnr.

• 2017 - İzmir Bornova’da 2 adet 460.800 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Kuzey
İstanbul Modern inş. San. ve Tic. A.Ş. firması ile Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi için Kâr paylaşım sözleşmesi
imzalanmışpr. Dolmabahçe ve Ulus Levazım’da 2 adet 345.600 m3 kapasiteli mobil hazır beton santrali kurularak, Levazım-
Dolmabahçe Metro Tünel Projesi için hazır beton temini sağlanmışpr. Metro altyapı projelerine ilave olarak İstanbul
Bakırköy’de çeşitli özel konut projelerinin hazır beton temini için 172.800 m3 kapasiteli 1 adet, Kayaşehir’de yol, kavşak ve
özel konut projelerinin hazır beton temini için de yine 1 adet mobil 172.800 m3 kapasiteli mobil hazır beton santrali
kurulmuştur.

• 2019 - İstanbul Hadımköy’de 2 adet 460.800 m3 kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden ocağına ilave taş
kırma tesis kurulumu için yaprım yapılmış ve bu yaprım ile ocağından toplam 6.000.000 ton taş kırma kapasitesine
ulaşılmışpr. Şirket 2019 yılında da metro projelerinde yer almayı sürdürmüş, İstanbul Ümraniye, Halkalı ve
Zeynnburnu’nda kurduğu mobil hazır beton santralleri ile Göztepe-Ataşehir-Ümraniye, Ataköy-İkitelli ve Bakırköy-
Bahçelievler-Kirazlı Metro Projeleri’nin hazır beton temin işlerini gerçekleşnrmişnr. Yine metro projeleri kapsamında
Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, İstanbul Havalimam-Halkalı Metro hasnın ray alp travers betonlarının ürenmi de Şirket
taramndan gerçekleşnrilmişnr. Şirket, metro projelerinin yanında önemli altyapı ve ulaşım projelerinde yer almış İstanbul
Haliç’te Haliç Port, Baltalimam’nda ise İSKİ Su Arıtma Tesisi projelerinin hazır beton temin işlerini gerçekleşnrmişnr.

• Şirket 2020 yılında da metro projelerinde iş almayı sürdürmüş olup, İstanbul Arnavutköy’de kurduğu mobil hazır beton
santrali ile Halkalı İstanbul Havalimanı Metro projesinde yer almışpr. İstanbul Ataşehir'de bulunan ve Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Merkez Bankası binasının hazır beton temini için de 2 adet mobil hazır
beton santrali kurulmuştur.

Yıllar inbari ile Şirket taramndan gerçekleşnrilen hazır beton sapş miktarları ve TL tutarları aşağıdaki listede sunulmuştur :

Yıl Toplam Hazır Beton Satış (m3) Toplam Hazır Beton Satış (TL)

2015 3.642.000 480.223.673

2016 3.715.000 466.991.193

2017 3.809.000 461.601.737

2018 3.409.000 534.131.496

2019 3.014.000 614.898.944

2020 3.061.000 639.704.461

25 Mayıs 2021
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Agrega sapşları 2018, 2019 ve 2020 yılları inbariyle Şirket cirosunun sırasıyla yaklaşık %1,0, %8,2 ve %4,7‘sini oluşturmaktadır.

Yıllar inbari ile Şirket taramndan gerçekleşnrilen agrega ürenm ve sapş miktarları ve piyasaya gerçekleşnrilen agrega sapşlarının

TL tutarları aşağıdaki listede sunulmuştur:

:
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Yıl Agrega Üretim (ton) Agrega Satış (ton) Agrega Satış (TL)

2015 1.615.000 - -

2016 2.153.000 - -

2017 2.610.000 248.000 2.997.130

2018 2.154.000 440.000 6.659.614

2019 3.966.000 2.481.000 63.493.391

2020 3.938.000 1.330.000 34.512.664

Müşteri Adı Proje Adı Proje Tipi Yeri Süre Satış Hacmi (m3)

Akdeniz inş. ve Eğ. Hizm. A.Ş. Maslak 1453 Yap-Sat Maslak 3 yıl 1.800.000

KRP Otoyolu inş. Adi Ort.Tic.işl. Kuzey Marmara Otoyolu Devlet Taahhüdü Ihsaniye-
Yassıören-Kınalı 3 yıl 1.000.000

Artaş Invest Adi Ortaklığı Vadi İstanbul Yap-Sat Kâğıthane 4 yıl 1.000.000

Gülermak Kolin Kalyon Mahmutbey
Mecidiyeköy Metro Yapım Ortaklığı

Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Devlet Taahhüdü Mecidiyeköy-

Mahmutbey 5 yıl 750.000

Torunlar GYO A.Ş. Mail Of İstanbul Özel Taahhüt Mahmutbey 6 yıl 600.000
Torunlar GYO A.Ş. 5. Levent Yap-Sat Hasdat 3 yıl 600.000

Eroğlu Yapı İnş. ve Gayr. Gel. San. ve Tic. A.Ş. Skyland Yap-Sat Kâğıthane 5 yıl 400.000

Doğa Madencilik Endüstri İnş. ve Tic. A.Ş. Pruva 34 Yap -Sat Bakırköy 3 yıl 400.000

Galataport İstanbul Liman İşi. ve Yat. A.Ş. Salı Pazarı özel Taahhüt Karaköy 3 yıl 350.000

Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş. Kabataş-Mahmutbey 
Metro Hattı Devlet Taahhüdü Kabataş-

Mahmutbey 5 yıl 300.000

Şirket’in bugüne kadar gerçekleşnrmiş olduğu hazır beton işlerinin sapş tonajına göre başlıcaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Müşteri Adı Proje Adı Proje Tipi Yeri Süre Satış Hacmi (m3)

Halkalı Yeni Havalimanı Metro Hattı inş. Adi 
Ort.Tic.işletmesi Halkalı-3.Havalimanı Metro Devlet

Taahhüdü Halkalı - İhsan iye 2 yıl 660.000

Zirveler G.menkul inş. Yat. A.Ş. Topkapı 29 Yap - Sat Zeytinburnu 3 yıl 450.000

Aga Enerji Nakl.Mad.lnş.San. ve Tic. A.Ş. İkitelli-Ataköy ve Bakırköy-Kirazlı 
Metro Hatları

Devlet
Taahhüdü

Ikitelli-Ataköy,
Bakırköy-

Kirazlı
3 yıl 350.000

İstanbul Üst Yapı İnş. Ve Tic. A.Ş. Kabataş İskelesi ve Tünel inş. Devlet
Taahhüdü

Dolmabahçe-
Levazım 7 yıl 280.000

Limak İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Merkez Bankası İnşaatı Devlet
Taahhüdü Ataşehir 3 yıl 260.000

Haliç Altınboynuz Marina Tur.G.menkul 
inş.Yat.Tic. A.Ş. Tersane Haliç Özel

Taahhüt Haliç 4 yıl 240.000

Akyapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Mavera Comfort, Residence ve 
Home

özel
Taahhüt Kayaşehir 2 yıl 150.000

Selim İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. Deliklikaya Organize Sanayi Sitesi Sanayi Hadımköy 6 yıl 125.000

Gülermak Nurol Makyol Metro Adi Ortaklığı UAG Metro Projesi Devlet
Taahhüdü

Ümraniye-
Ataşehir-
Göztepe

4 yıl 105.000

Şirket’in hali hazırda devam eden hazır beton işlerinin sapş tonajına göre başlıcaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
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Finansal Veriler

Net Satış Gelirlerinin Kirilimi (bin TL)

bin TL 2018 % Satışlar 2019 % Satışlar 2020 % Satışlar

Hazır Beton Satış Gelirleri 534.131 82,3 614.899 79,0 639.704 87,3
Diğer Gelirler 122.115 18.8 175.540 22,6 100.800 13,8
Nervürtü Demir Satışları 22.155 3,4 72.463 9,3 40.524 5,5
Agrega Satışları 6.660 1,0 63.493 8,2 34.513 4,7
Çimento Satışları 17.338 2.7 11.797 1.5 -
Taşıt Satış Gelirleri 41.828 6,4 - - -
Nakliye Gelirleri 7.779 1,2 8,606 1,1 6.362 0,9
Kira Gelirleri 6.704 1,0 5.958 0.8 5.753 0,8
Diğer 20.19 5 3,1 13,223 1.7 13.649 1,9
Brüt Gelirler 656.246 101,1 790.439 101,6 740.504 101,0
Satış Iskontosu (-) -7.370 -1,1 -12.114 -1,6 -7.694 -1.0

Net Satışlar 648.877 100,0 778.325 100,0 732.811 100,0

Operasyonel Karlılık Göstergeleri

Bin TL 2018 2019 2020

Hasılat 648.877 778.325 732.811

Satışların Maliyeti (-) (585.215) (681.754) (664.798)
BRÜT KAR (ZARAR) 63.662 96.572 68.013
Brüt Kâr Marjı (%) %9,8 %12,4 %9,3

Genel Yönetim Giderleri (-) (7.399) (8.561) (6.555)
Pazarlama Giderleri (-) (50) (67) (18)
Faaliyet Kârı (Zararı) 56.213 87.944 61.440

Faaliyet Kâr Marjı (%) %8,7 %11,3 %8,4
Amortisman ve İtfa Giderleri 59.314 81.175 95.395
FAVÖK 115.527 169.119 156.835

FAVÖK Marjı (%) %17,8 %21,7 %21,4

Aşağıdaki tabloda Şirket’in yıllar içerisindeki brüt kârlılık, faaliyet kârlılığı ve operasyonel kârlılığının (FAVÖK) gelişimi özet

olarak sunulmuştur:

Şirket’in finansal tablo dönemleri inbariyle faaliyet kollarına göre hasılapnın gelişimi ve faaliyet kollarının toplam net sapşlar

içerisindeki payları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Şirket’in net sapş gelirleri, ağırlıklı olarak hazır beton sapşlarından oluşmaktadır. Ayrıca Şirket, agrega ürenmi ve sapşı, inşaat

malzemeleri (çimento, demir, kum, tuğla vb.) sapşı ve Dolgu ve Rehabilitasyon Projesine kaplım geliri gibi gelir kaynaklarına da

sahipnr. 2020 yılında net sapş gelirlerinin %87,3 ile ağırlıklı kısmını hazır beton sapş gelirleri oluştururken (2019: %79,0, 2018:

%82,3) diğer gelirlerin payı ise %13,8 olarak gerçekleşmişnr (2019: %22,6, 2018: %18,8). Şirket’in nervürlü demir, agrega,

çimento sapşları ile taşıt sapş gelirleri1, nakliye gelirleri ve kira gelirleri diğer gelirler alpnda sınıflandırılmaktadır.
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[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.

Bilanço
31 Aralık 2020 sonu inbariyle, Şirket’in toplam aknf büyüklüğü 1.054,0 Milyon TL olup, 2019 sonuna göre %22,6 arpş

göstermişnr. 2020 yılsonu inbariyle Şirket’in toplam aknflerinin %63,9’unu maddi duran varlıklar, %19,9’unu ise ncari

alacaklar kalemi oluşturmaktadır.

2018 yılsonunda 263,3 Milyon TL olan Ticari Alacaklar kalemi 2019 yılsonunda 214,2 Milyon TL’ye, 2020 yıl sonunda ise 209,4

Milyon TL’ye gerilemişnr. Şirket’in sapşlarını nakit ve kısa vadeli olarak gerçekleşnrmesi sonucu hasılaxa 2019 yılında yaşanan

%20’lik arpşa rağmen ncari alacaklar kaleminde aynı dönemde %18,6’lık düşüş yaşanmışpr. Ticari alacaklardaki düşüş 2020

yılsonunda da devam etmiş olup ncari alacaklar kalemi aynı dönemdeki hasılaxaki azalmaya paralel olarak %2,3’lük düşüşle

209,4 Milyon TL olarak gerçekleşmişnr.

2018 yılsonunda 307,6 Milyon TL olan Şirket’in maddi duran varlıkları 2019 yılsonunda %54,8’lik arpşla 476,2 Milyon TL’ye

yükselmişnr. Bu arpştaki en önemli etkenler olarak, Şirket’in işleyği maden ocağına yapılan yeni taş kırma tesisi başta olmak

üzere maden ocağına yapılan yaprımlar yanında yıl içerisinde açılan yeni hazır beton tesisleri kurulumları ve yeni araç ve iş

makineleri alımları da öne çıkmaktadır. 2020 yılsonunda da maddi duran varlıklarda bir önceki yıla göre %41,5 oranında

artarak 673,7 Milyon TL’ye yükselmişnr. Bu yükselişte maden sahasına yapılan dekapaj yaprımları, yıl içerisinde alınan yeni

projelerle birlikte kurulan mobil hazır beton tesisleri ve yeni alınan araç ve iş makinelerinin yanında araç ve iş makinelerinin

yeniden değerlemesinden oluşan arpş da etkili olmuştur. 2020 yılsonunda maddi duran varlıklarda 165,6 Milyon TL tutarında

yeniden değerlemeden kaynaklı arpş yaşanmışpr.

2020 yılsonu inbariyle Şirket’in toplam kaynaklarının %19,3’ünü kısa vadeli finansal borçlar, %12’sini uzun vadeli finansal

borçlar, %20,8’ini ncari borçlar, %35,2’sini özkaynaklar oluşturmaktadır.

Mali Yapı Oranları 2018 2019 2020

Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Aktifler) 97,4% 75,6% 64,8%

Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı 85,9% 65,1% 48,1%

Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı 11,5% 10,5% 16,7%

Özkaynaklar/Aktif Toplamı 2,6% 24,4% 35,2%

Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 37,10x 3,10x 1,84x
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Vakıf Yaprım Menkul Değerler A.Ş. Taramndan hazırlanan Fiyat Tespit Raporu kapsamında UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve

Yöntemleri’nde belirnlen 3 değerleme yaklaşımının (Maliyet Yaklaşımı, Gelir Yaklaşımı, Pazar Yaklaşımı) tamamı dikkate

alınmışpr. Ancak Maliyet Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı aşağıdaki gerekçelerle değerlendirmede dikkate alınmamış, fiyat

tespinnde sadece Pazar Yaklaşımı dikkate alınmışpr.

Maliyet Yaklaşımı:

UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri Madde 60.1 uyarınca maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran

zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister sapn alma, isterse yapım yoluyla

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyennden daha fazla ödeme yapmayacağı

ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari

ikame maliyennin veya yeniden ürenm maliyennin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm

yıpranma paylarının düşülmesi surenyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

UDS 200 İşletmeler ve işletmelerdeki Paylar Madde 70.1'de de belirnldiği üzere işletmelerin ve işletmedeki payların

değerlenmesinde nadiren uygulanmaktadır. Şirket’in kuruluş döneminde olmaması, toplama yönteminin uygulanabileceği bir

yaprım ortaklığı veya holding şirken olmaması ve faaliyetlerinin sürekliliği olduğu düşünüldüğü için maliyet yaklaşımı

değerleme kapsamında dikkate alınmış fakat kullanılmamışpr.

Gelir Yaklaşımı:

UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri Madde 50.1 uyarınca gelir yaklaşımının çeşitli uygulama yöntemlerinin

bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı çerçevesinde kullanılan yöntemler fiilen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değere

indirgenmesine dayanmaktadır, indirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yönteminin çeşitlemeleri olan bu yöntemler UDS 200

işletmeler ve işletmedeki Paylar Madde 60.1 ’de de değinildiği üzere işletmelerin ve işletmedeki payların değerlemesinde

yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Boğaziçi Beton için Gelir Yaklaşımı kapsamında İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (İNA) ve Pazar Yaklaşımı kapsamında

Borsadaki Kılavuz Emsaller Yöntemi sonucunda ulaşılan piyasa değerleri birbirine yakın çıkmaktadır. Her iki yöntem birbirine

yakın sonuçlar ortaya çıkarsa da, Şirket faaliyetlerine yönelik bir yandan küresel çapta etkili olan COVID-19’un yarasğı aşağı

yönlü riskler, diğer yandan kentsel dönüşüm, Kanal İstanbul projesi, İstanbul'da devam etmekte olan metro, köprü, kavşak,

tünel vb. işlerin yarasğı yukarı yönlü riskler nedeniyle, Şirket piyasa değerinin tespinnde İNA yönteminin sağlıklı bir sonuca

işaret etmeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, bu raporda Şirket paylarının değerinin tespinne yönelik olarak Gelir Yaklaşımı kapsamında İndirgenmiş Nakit

Akımları Analizi (İNA) dikkate alınmış ve bilgi amaçlı olarak EK-5.3’de verilmiş ancak halka arz değer tespinnde yukarıda

beliryğimiz gerekçelerle kullanılmamışpr.

[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.

Değerleme Yaklaşımları
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Pazar Yaklaşımı:

UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri Madde 20.1 uyarınca Pazar yaklaşımı, varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan

aynı veya karşılaşprılabilir (benzer) varlıklarla karşılaşprılması yoluyla gösterge niteliğindeki değerin tespit edildiği yaklaşımı

ifade etmektedir. UDS 105’in 20.2 Maddesi’inin “b” bendi uyarınca, değerlemeye konu olan varlığın veya bu varlıkla önemli

ölçüde benzerlikler gösteren varlıkların aknf olarak işlem görmesinden dolayı uygulanması zorunludur. Bu yaklaşım da UDS

200 İşletmeler ve işletmedeki Paylar Madde 50.1’de de belirnldiği üzere işletmelerin ve işletmedeki payların değerlemesinde

sıklıkla kullanılmaktadır.

UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri Madde 10.3 uyarınca bir varlığa ilişkin değerleme yaklaşımlarının ve

yöntemlerinin seçiminde ana amaç belirli durumlara isnnaden en uygun değerleme metodunun bulunması ve

uygulanmasıdır. Bu çerçevede Boğaziçi Beton değerleme çalışmasında:

• Pazar Yaklaşımı kapsamında değerlemenin yapılabilmesi için gereken bilginin mevcudiyen,

• Şirket’in Pazar Yaklaşımı kapsamında diğer işletmelerle yapılacak karşılaşprmaların prank ve güvenilir olduğunun

düşünülmesi,

• Pazar Yaklaşımı’mn halka açık şirketlere yaprım yapan yaprımcılar taramndan sıkça kullanılan bir değerleme yaklaşımı

olması,

• Boğaziçi Beton'un paylarının halka arzdan sonra teşkilatlanmış bir piyasada işlem görecek olması,

unsurları göz önünde bulundurularak, Pazar Yaklaşımı’mn değerlemenin amacına uygun bir yöntem olduğu düşünülerek, Fiyat

Tespit Raporu’nda Pazar Yaklaşımı yöntemine yer verilmişnr.Pazar Yaklaşımı kapsamında Şirket’in paylarının halka arz

edileceği ve boı sada işlem gören Şirket’in benzeri nitelikteki emsallerine ilişkin güvenilir bilgilerden isnfade edilebileceği göz

önünde bulundurularak Borsadaki Kılavuz Emsaller Yöntemi kullanılmışpr.

Kılavuz Emsaller Yöntemi

Şirket’in finansal yapısını ve operasyonlarını göz önünde bulundurarak, bu değerleme yöntemi kapsamında “FD/FAVÖK",

“FD/Sapşlar”, “F/K” ve “PD/DD" gibi çarpanların hangilerinin kullanılabileceği yönünde bir değerlendirme yapılmışpr. Bu

süreçte ise hazır beton ve çimento sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren

uluslararası benzer şirketlerin son 12 aylık verileri baz alınarak hesaplanan değerleme çarpanları incelenmişnr. İnceleme

sonucunda FD/Sapşlar ve FD / FAVÖK çarpanlarının çarpan analizinde kullanılmasına karar verilmişnr. Çalışmada yer verilen

benzer şirketlerin FD/SATIŞLAR ve FD/FAVÖK çarpanlarının medyan değeri her grup için (Gelişmekte Olan Ülkeler, Gelişmiş

Ülkeler, Türkiye) ayrı ayrı hesaplanarak bölgesel bazda ağırlıklı ortalama hesaplanmışpr. Bölgesel ağırlıklar belirlenirken

Türkiye’ye coğrafi yakınlık, şirketlerin operasyonlarını yürüxüğü coğrafi koşullar, hazır beton sektörünün dinamikleri ve

şirketlerin işlem gördüğü piyasaların benzerliği gibi unsurlar dikkate alınmış olup, Gelişmekte Olan Ülkeler için %20, Gelişmiş

Ülkeler için %20, Türkiye için ise %60 ağırlık verilerek hem FD/SATIŞLAR hem de FD/FAVÖK çarpanları için bölgesel bazda

ağırlıklandırılmış ortalama medyan değerler hesaplanmışpr. Çalışmada benzer şirketlerin son 12 aylık FD/SATIŞLAR ve

FD/FAVÖK çarpanları kullanılmış olup Boğaziçi Beton’un da son 12 aylık finansal sonuçları baz alınmışpr.

[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.
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Değerleme / Fiyat Tespi<
[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.

FD/SATIŞLAR Çarpanına Göre Piyasa Değerinin Belirlenmesi

FD/SATIŞLAR Çarpanı Son 12 Ay

Sektör Ort. FD/SATIŞLAR Çarpanı 1,75x

Boğaziçi Beton SATIŞLAR (Milyon TL) 732,8

FD (Milyon TL) 1.280,6

2020/12 Sonu itibarıyla Net Borç (Milyon TL) 292,4

Piyasa Değeri (Milyon TL) 988,3

FD/SATIŞLAR çarpanına göre, son 12 aylık verilerle hesaplanan Şirket piyasa değeri 988,3 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

FD/FAVÖK Çarpanına Göre Piyasa Değerinin Belirlenmesi

FD/FAVÖK Çarpanı Son 12 Ay

Sektör Ort. FD/FAVÖK Çarpanı 9,77x

Boğaziçi Beton FAVÖK (Milyon TL) 156,8

FD (Milyon TL) 1.532,1

2020/12 Sonu itibarıyla Net 8orç (Milyon TL) 292,4

Piyasa Değeri (Milyon TL) 1.239,7

FD/FAVÖK çarpanına göre, son 12 aylık verilerle hesaplanan Şirket piyasa değeri 1.239,7 Milyon TL olarak belirlenmişnr.

Boğaziçi Beton yalnızca hazır beton ürenm ve sapş faaliyetleri gerçekleşnren bir hazır beton şirkennden farklı olarak agrega

madenciliği faaliyetleri de gerçekleşnrmektedir. Bu sebeple Şirket'in finansal performansı değerlendirilirken agrega

madenciliğinin operasyonel kârlılığa katkısı da göz önünde bulundurularak, Boğaziçi Beton’un özsermaye değeri

hesaplanırken FD/SATIŞLAR Çarpan Analizi yöntemine %30, FD/FAVÖK Çarpan Analizi yöntemine ise %70 ağırlık verilmiş olup,

tespit edilen özsermaye değeri 1.164,3 Milyon TL’dir. Bu özsermayeye denk gelen halka arz öncesi birim hisse fiyap ise 4,16 TL

olarak hesaplanmışpr.

Çarpan Analizi Sonucu

Boğaziçi Beton (Milyon TL) Ağırlık (%) Şirket Değeri

Çarpan Analizi FD/SATIŞLAR 30,00% 988,3

Çarpan Analizi FD/FAVÖK 70,00% 1.239,7

Değerleme Sonucu 1.164,3

Halka Arz İskontosu Öncesi Birim Hisse Fiyatı (TL) 4,16
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Görüş
• Fiyat Tespit Raporu’nda şirketle ilgili bilgilerin ve fiyat tespitinde esas alınan yöntem ve değerlerin detaylı bir şekilde

açıklandığını düşünmekteyiz.

• Fiyat tespitinde benzer şirket çarpanı analizleri yapılmasını ve FD/Satışlar ile FD/FAVÖK çarpanlarının kullanılmasını makul

buluyoruz.

• Değerleme çalışmasında İndirgenmiş Nakit Analizi yöntemi ile fiyat tespit çalışması yapılmış, fakat bu yöntem nihai fiyat

tespit çalışmasına dahil edilmemiştir.

• %15,8 iskonto oranıyla belirlenen 3,50 TL birim hisse senedi fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.

[ Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ]

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler Osmanlı Ya7rım Menkul Değerler A.Ş. Tara?ndan güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış7r.
Osmanlı Ya7rım bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanC veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve
tavsiyeler ya7rım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler ya7rımcıların mali durum
ve risk geCri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Analistler, görüş̧ ve tahminlerini haber vermeksizin değişCrme hakkında sahipCr. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış7r. Osmanlı Ya7rım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart al7nda sorumlu
tutulamaz.

Hesaplanan halka arz öncesi öz sermaye değerine %15,8 iskonto uygulayarak halka arz iskontosu sonrasında 980,3 Milyon TL

özsermaye değeri (birim fiyat ise 3,50 TL) belirlenmiş olup 1 TL nominal değerli pay başına halka arz fiyapnın 3,50 TL olarak

belirlenmişnr.

Halka Arz Iskontosu Sonrası Fiyat

Boğaziçi Beton Halka Arz Iskontosu Öncesi öz sermaye Değeri (Milyon TL) 1.164,3

Halka Arz iskontosu (%) 15,8

Halka Arz Iskontosu Sonrası Öz sermaye Değeri (Milyon TL) 980,3

Halka Arz iskontosu Sonrası Birim Hisse Fiya7 (TL) 
Kaynak: Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu 3,50

Sonuç
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