
 

SIKÇA SORULAN SORULAR  

 

1 - Niğbaş hakkında kısaca bilgi alabilir miyim ?  
 

Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., 1969 yılında iktisadi devlet teşekkülü olan Çimhol 

A.Ş.’nin iştiraki olarak devlet eliyle kurulmuş olup yine iktisadi devlet teşekkülü olan Çitosan 

Çimento Sanayi A.Ş.’nin ürettiği çimento ürününü beton ve beton mamullerine dönüştürmek 

suretiyle ek katma değer yaratılması amacıyla kurulmuştur. Işıklar Holding A.Ş., Çimhol 

A.Ş.’yi tüm iştirakleriyle birlikte 1993 yılında özelleştirme çerçevesinde satın almış olup, bu 

kapsamda Niğbaş da Işıklar Holding A.Ş.’nin iştirakleri arasına katılmıştır. Şirket’in iki ayrı 

noktada üretim tesisleri bulunmaktadır. Niğbaş, İlhanlı Mah. Sabancı Bulvarı No.27 Niğde 

adresinde, 13.200 m² lik kısmı kapalı olmak üzere 60.725 m² bir alanda çimento ve kum esaslı 

beton ve beton mamulleri üretmektedir. Bu kapsamda beton direk ve travers, prefabrik yapı 

elemanları, parke ve bordür, çit direği, diğer beton ürünleri ve hazır beton üretmektedir. 

Ayrıca, Niğde Organize Sanayi Bölgesi 8. cadde No.1 adresinde, 2160 m² lik kısmı kapalı 

olmak üzere, 27.458 m² alan üzerinde kum ve çimento esaslı yapı kimyasalları üretmektedir.  

 

2- Niğbaş’ın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında bilgi verir misiniz?  
 

Niğbaş’ın bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, enerji üretimi ve dağıtımı faaliyetinde bulunan 

BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesine %31 oranında iştirak etmiş durumdadır.  

 

3- Niğbaş'ın ilk halka arz tarihi ve fiyatı nedir?  
 

29 Şubat 2012 tarihlerinde Borsa’da satış yöntemiyle yapılmış olan Niğbaş Niğde Beton San. 

ve Tic. A.Ş. halka arzında 9.062.169 adet pay 2,04 TL fiyattan satılmıştır.  

 

4- Niğbaş'ın çıkarılmış sermayesi ne kadardır?  

 

Niğbaş’ın kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 27.000.000 

TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde 

tamamen ödenmiş olup, her biri 1-TL itibari değerde 27.000.000 adet hamiline paya 

bölünmüştür.  

 

5- Niğbaş'ın esas sözleşmesine göre imtiyazlı olan pay var mıdır ? Varsa imtiyazlar 

hakkında bilgi verebilir misiniz ?  
 

Niğbaş esas sözleşmesine göre imtiyazlı pay bulunmamaktadır.  

 

6- Niğbaş Genel Kurul tarihini nasıl öğrenebilirim?  
 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı davetleri, toplantı tarihlerinden en az üç hafta 

önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirketimizin internet sitesinin 

yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulmaktadır.  

 

7 - Niğbaş'ın finansal raporları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?  
 

Niğbaş finansal raporları 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere yılda dört defa açıklanmaktadır. 

Yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanır. 



Ara dönem finansal raporlardan bağımsız denetim yükümlülüğü olmayan dönemlerde (3 ve 9 

aylık raporlar) hesap döneminin bitimini takip eden 30 gün içinde, bağımsız denetim 

yükümlülüğünün bulunduğu 6 aylık raporlar ise hesap döneminin bitiminden (30.06’dan 

itibaren) 40 gün içinde açıklanır.  

 

8 - Niğbaş'ın faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim ?  
 

Şirketimizin yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarına hem www.kap.gov.tr adresinden hem de 

Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.  

 

9 - Niğbaş'ın payları Borsa'da hangi pazarda işlem görmektedir ?  
 

Şirketimizin payları Borsa’da Ulusal pazarda işlem görmektedir ve BIST Sınai/ BIST Tüm/ 

BIST Tüm 100/ BIST Ulusal endekslerine dâhil edilmektedir.  

 

10 - Niğbaş paylarının alımını veya satımını nereden yapabilirim ?  
 

Şirketimizin paylarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlıdır. Şirketimizin 

Borsa’da işlem gören payları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı 

kurumlar aracılığı ile yapılmaktadır. 
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