Basın Bülteni

Goldman Sachs International, ÜNLÜ Menkul
Değerler’in piyasa yapıcılığında 56 yeni varant ihraç
etti
Yatırım Bankacılığı alanındaki küresel kuruluş Goldman Sachs International, 24
Ocak’ta Türkiye’de paya ve pay endeksine dayalı 56 adet yeni varant ihraç etti.
BIST30, EREGL, THYAO, ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak
varlığa dayalı ve Borsa İstanbul’da işlem gören varantlar için ÜNLÜ Menkul
Değerler piyasa yapıcılığı faaliyeti yürütecek.
Türkiye’de varant pazarının tek uluslararası oyuncusu ve küresel finans kuruluşu Goldman Sachs
International, Borsa İstanbul’da işlem gören 56 yeni varant ihraç ederek Türkiye’de yatırımcılara
sunduğu ürün gamını genişletti.
ÜNLÜ & Co grubu iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler’in piyasa yapıcılık faaliyetini yürütmeye yetkili aracı
kurum olarak faaliyet göstereceği paya ve pay endeksine dayalı yeni varantlar BIST30, EREGL, THYAO,
ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak varlığa dayalı olarak ihraç edildi. Ayrıca, Goldman
Sachs International, ihraç edilen varantlarla ilgili bilgilere kolay erişilebilmesi amacıyla yeni internet
sitesini (goldmansachs.com.tr) faaliyete geçirdi. İnternet sitesi ziyaretçileri, mevcut Goldman Sachs
International varantlarının canlı gösterge fiyatları ve detaylı ürün bilgilerinin yanı sıra eğitici makaleler,
küresel ekonomik analizler, izahname setleri ve duyurulara ulaşabilecek. Duyurulara ayrıca Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP) ile piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden
(unlumenkul.com) de erişilebilecek.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Goldman Sachs International Özel Yatırımcılar Ürün Grubu’nda
Türkiye’den sorumlu Ivan Levchenko ve Thomas Knight “Goldman Sachs International olarak, ÜNLÜ
Menkul Değerler işbirliği ile Türkiye’de, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı tanıyacak yeni
varantların piyasaya sunulmasından heyecan duyuyoruz. Küresel piyasalarda varant ihracında 30 yıllık
deneyimi ile Goldman Sachs International, Borsa İstanbul'da yatırımcılara sunulan, büyüyen bir varant

portföyü üretmek için küresel işlem ekiplerimizin yenilikçi ürün tasarımı, teknolojisi ve likiditesini
kullandı.” diyerek görüşlerini dile getirdiler.
ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “25 yılı aşan
tecrübesiyle Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olan ÜNLÜ & Co grubunun
iştiraki olarak, yenilikçi bir bakış açısı ile ürün yelpazemizi genişletmekten mutluluk duyuyor, Goldman
Sachs International ile işbirliğimiz kapsamında Borsa İstanbul’da işlem görecek daha fazla ürün için
sabırsızlanıyoruz.” dedi.
Goldman Sachs hakkında
Goldman Sachs Group, geniş ve çeşitlendirilmiş bir müşteri tabanına yatırım bankacılığı, menkul
kıymetler, yatırım yönetimi ve tüketici bankacılığı alanlarında geniş bir finansal hizmetler yelpazesi
sunan lider bir küresel finans kuruluştur. 1869'da kurulan şirketin merkezi New York'tadır ve dünyadaki
büyük finans merkezlerinde ofisleri bulunmaktadır.
ÜNLÜ & Co Hakkında
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 25 yıldır sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında Yatırım Hizmetleri
Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri, Kurumsal Finansman ve
Borç Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri, Alternatif Yatırımlar ve Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında
yatırımcılara hizmet vermektedir.
ÜNLÜ Menkul Değerler çatısı altında ise DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal
yatırımcılara kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca
İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri
bulunmaktadır.

