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Akfen GY
YO, 9 aylıkk finansal sonuçların
s
nı açıkladı

Akfen G
GYO’nun dokuz aylık finansal so
onuçları aççıklandı. Akkfen GYO’nun ilk dokkuz aylık
konsolid
de net kârı 17.702.72
27 TL olaraak gerçekleşirken, nett aktif değeeri 917.965
5.115 TL
oldu. B
Brüt portföyy değeri 1.0
064.265.726
6 TL olan A
Akfen GYO’n
nun kira geliri geçen yılın
y
aynı
dönemine göre yüzde 16,47 artarak,
a
20.828.073 TLL’den 24.257.427 TL’yee, Faiz, Amo
ortisman
ÖK) da yin
ne geçen yılın aynı dönemine göre yüzd
de 8,27
ve Verggi Öncesi Kârı (FAVÖ
artarak 15.192.469
9 TL olarak gerçekleşti..
erlendirmed
de bulunan Akfen GYO
O Genel Müd
dürü Vedatt Tural, 2012
2 yılında
Konuya ilişkin değe
A
Eylül
E
ayının
n başında açıldığını,
otel yattırımlarının hızla devam ettiğini, İbis Otel Adana’nın
inşaatlaarı devam ed
den İbis Oteel Esenyurt’’un 2012 yılsonunda, İzzmir ve Kaliiningrad‐Ru
usya’daki
İbis oteellerin de 2013
2
yılının
n ikinci çeyyreğinde aççılışlarını geerçekleştirm
meyi planlaadıklarını
söyledi. Bunlara ilaaveten Karaköy’de inşaaatına başlanan Novoteel ile Ankaraa Esenboğa’’da satın
a
üzerin
nde yapılaccak İbis Ote
el ile birlikte toplam portföyün 18 otele ulaştığını
u
alınan arazi
belirtti.
ojeler ile bü
üyümeye de
evam
Yeni pro
Karaköyy Rıhtım Caddesi üzerindeki eski Kozluca
K
Han
n olarak bilinen arazi üzerinde
ü
yeer alacak
olan No
ovotel’in ge
eçtiğimiz ayy içinde inşaaatına başlaadıklarını sö
öyleyen Tural, “Bilindiği üzere
Karaköyy, tarihi yarrımada man
nzarasının yanı
y
sıra kültürel ve saanatsal etkin
nlikler ile gün boyu
canlılığını koruyan bir bölge. Burada
B
inşaa edilecek Novotel,
N
beş yıldız stan
ndartlarındaa ve 200
pasitesiyle bölgenin
b
ihttiyacına cevvap verebileecek özellikklerde olacaak. Bu yatırımımızın
oda kap
2015 yıllında tamam
mlanmasını ve hizmete
e açılmasını hedefliyoru
uz” dedi.
Ankara Esenboğa’d
da da 147 odalı bir İbis Otel’in proje çalışşmalarının devam
d
ettiğini dile
ural, “Havvaalanına 2 km. meesafede bu
ulunan ve protokol yoluna
getiren Vedat Tu
014 yılındaa tamamlaanmasını
cepheli arsamız üzerinde inşa edileccek otelimizin de 20
oruz’ dedi.
planlıyo
Avrupa’’nın en büyyük otel işletmecisi olan Accor Grubu
G
ile yarattıkları sinerjiyi
s
vurrgulayan
Tural, ‘O
Otel işletme
esi konusun
nda tecrübeelerine çok güvendiğim
miz Accor Grubu
G
ile yaaptığımız
uzun vaadeli kira sözleşmeleri şirketimize
ş
maktadır’ dedi.
sürdürülebilir bir nakitt akışı sağlam

