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East Capital Awards 2011, DO & CO Restaurants & Catering AG, Türk 
Havayolları ve Mostotret'i Doğu Avrupa'nın en önde gelen şirketleri olarak 
ilan etmistir. 
 
East Capital, bugün Stokholm'da düzenlenen 2011 East Capital Awards yıllık ödül töreninde ödüle layık 
görülen şirketleri açıkladı. 
 
East Capital Awards ödülleri, Doğu Avrupa bölgesinde üç kategoride en üstün performansı sergileyen 
şirketlere verilir. Bu kategoriler; Best Growth (En İyi Büyüyen Şirket), Best IPO (En İyi Halka Arz) ve 
Discovery of the Year (Yılın Buluşu) kategorileridir. 
 
East Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Peter Elam Håkansson, "East Capital Awards, aktif yatırımcı 
olarak bulunduğumuz Doğu Avrupa'nın muazzam potansiyelini ve buradaki şirketlerin gelişimini tanımak, 
onaylamak ve ödüllendirmek için kurulmuştur. Bölgedeki potansiyeli izleyip kaydetmek amacıyla her yıl 
1.200'ü aşkın şirketi ziyaret etmekte, bölgedeki şirket ve karar mercileri ile güçlü ve kalıcı bir iletişim ağı 
sağlamaktayız. Çalışmalarından son derece etkilendiğimiz şirketleri kutluyor, kendilerine başarılarının 
devamını diliyoruz" dedi.  
 
Son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, Best Growth Award 
(En İyi Büyüyen Şirket) ödülüne layık görülmüştür. Türk Hava Yolları, 2003 yılından bu yana filosunun 
boyutunu üç katına çıkartmıştır, yolcu sayısını ortalamada %18 oranında artırmıştır ve global krizin en 
yoğun biçimde yaşandığı 2008-2009 yılları arasında bile gelirini artırmayı başarmıştır. Şirket, istikrarlı 
büyümesi sayesinde Eylül 2011 itibarı ile Avrupa'nın dördüncü büyük taşıyıcısı olmuştur ve 2005 yılından 
bu yana pazar payını iki katına çıkartmıştır. Günümüzde, Türk Hava Yolları 177 uçaktan (yolcu ve kargo) 
oluşan bir filoya sahip olan, 42 iç ve 148 dış hat olmak üzere toplamda 190 uluslararası uçuş noktasına 
uçan, dört yıldızlı bir hava yolu şirketidir. 
 
Uluslararası alanda birinci sınıf ikram ve yiyecek servisleri sağlamakta olan Gurme ağırlama şirketi  
DO & CO Restaurants & Catering AG, Best IPO (En İyi Halka Arz) ödülüne layık görülmüştür.  
DO & CO'nun 2 Aralık 2010 tarihinde İMKB'de 90 milyon USD olan kotasyonuna yabancı yatırımcılar 
tarafından 11 ve genel olarak 8 katın üzerinde fazladan iştirak taahhüdünde bulunulmuştur. Borsada işlem 
görmeye başladığı birinci gün hisse senetlerinin değeri %14 artmıştır ve ilk üç gün içinde hisse fiyatları 
%31'lik bir artış göstermiştir. DO & CO, 30 Eylül 2011 tarihinde %57'lik bir yükselişe ulaşmıştır ve 
böylelikle halka arz tarihinden itibaren değerlendirme endeksini %74 oranında aşmıştır. 
 
Discovery of the Year Award (Yılın Buluşu Ödülü), Rusya'da önde gelen bir yol, köprü, havalimanı ve 
demir yolu inşaatı şirketi olan Mostotrest'e verilmiştir. Mostotrest, 2014 yılında düzenlenecek olan Sochi 
Olimpiyatları için görülen hazırlıklar dahil olmak üzere, ülkenin altyapısının oluşturulmasına yönelik olan 
büyük yatırım programlarında aktif olarak yer almaktadır. Şirketin geliri 2006 yılından 2010 yılına kadar beş 
kat artarak 2,5 milyar USD'ye ulaşmıştır. Şu anda şirketin elinde 9 milyar USD değerinde siparişler 
bulunmaktadır.  
 

 
-Son- 

Editörle yönelik bilgiler 
East Capital Awards, 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, Doğu Avrupa bölgesinde üstün başarı 
sergileyen şirketlerin performanslarını ödüllendirir. Bu yılın ödülleri, 10 Kasım 2011 tarihinde 
Stokholm'daki Grand Hotel'de (Vinterträdgården) yapılan ve bir gala gösterisi eşliğinde verilen akşam 
yemeğinde sahiplerine verilmiştir. 



 

 

Best Growth (En İyi Büyüme) ödülü, son yıllarda satış, varlık ve kar marjları olarak en iyi büyümeyi 
sergilemiş olan şirkete verilir. Best IPO (En İyi Halka Arz) ödülü, hisse senetlerini ilk kez satışa sunuşunda 
en başarılı olan şirkete verilir.  Discovery of the Year (Yılın Buluşu) ödülü, kendine özgü olan bir yatırım 
teklifini sunmuş olan ve gelecekte güçlü bir performans sergileyeceği beklenen şirkete verilir.  

 
 
Kazanan şirketler ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen alttaki adresleri ziyaret ediniz:  
Best Growth Award 2011 – (En İyi Büyüme Ödülü 2011) Türk Hava Yolları  
Best IPO Award 2011 – (En İyi Halka Arz Ödülü) DO & CO  
Discovery of the Year Award 2011 – (Yılın Buluşu Ödülü 2011) Mostotrest  
 
 
İletişim bilgileri 
Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital  
+46 70 601 92 20 
vesna.lucca@eastcapital.com 

  @EastCapital 
 
East Capital hakkında 
East Capital, yükselen Doğu Avrupa ve Çin piyasaları konusunda uzmanlaşmış olan önde gelen bağımsız 
portföy yönetimi şirketidir. 1997 yılında kurulmuş olan şirket, yatırım stratejisini piyasalar hakkındaki derin 
ve kapsamlı bilgisi, esaslı analizleri ve yatırım ekiplerinin devamlı olarak gerçekleştirdiği şirket ziyaretleri 
temelinde oluşturmaktadır. East Capital; hisse senedi, özel sermaye ve gayrimenkulden oluşan 3,5 milyar 
EUR değerindeki bir varlığı aktif olarak yönetmektedir. Merkezi Stokholm'da bulunan şirketin Hong 
Kong, Kiev, Moskova, Oslo, Paris, Şanghay ve Tallin'de ofisleri bulunmaktadır. 
www.eastcapital.com 
 


