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AKSUE… Şirket Yönetim Kurulunun 31.03.2021 Tarih ve 608 Sayılı Toplantısında, 03.12.2020 Tarih ve 604 Sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.500.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 16.500.000 TL(%100 ), artırılarak 33.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına 
karar verilmişti. 
İlgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2021 Tarih ve 9/265 Sayılı toplantısında olumlu karşılanmış, Yeni 
Pay kullanma süresi olan, 23.02.2021 – 09.03.2021 Tarihleri arasında kullanılan Rüçhan Haklarından toplam 
16.358.366,05 TL Nakit girişi olmuştur. 
Yeni Pay alma (Rüçhan) Haklarının kullanımından sonra kalan B grubu 109.673,570 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. 
Birincil piyasada 11.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuş olup, 109.673,570 adet B gurubu pay 
(Ortalama 6,8595 TL) den satılmış, bu satış sonucunda 109.673,570 TL nominal, 642.630,48 TL emisyon primi, Kalan 
31.960,385 adet A Grubu pay ise, İzahnamede belirtildiği üzere Şirket merkezinde Kalan B grubu payların Ağırlıklı 
ortalama satış fiyatı baz alınarak satışa sunulmuş, ve 31.960,385 Nominal, 187.271,90 TL Emisyon primi olmak üzere 
Toplam 971.536,34 TL nakit girişi olmuştur. Bu İşlemler sonucu; artırılan 16.500.000 TL nominal pay değeri karşılığı, 
829.902,38 TL emisyon primi olmak üzere toplam 17.329.902,38 TL nakit girişi olmuştur. Böylece, satılamayan pay'da 
kalmadığından Ödenmiş sermaye 33.000.000 (Otuzüçmiyon TL) ye çıkmıştır. Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 
33.000.000 TL olup, Şirketin Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. Maddesinin" tadil edilmesi hususunun 
uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, Bu karar kapsamında gerekli 
işlemleri yürütmek üzere, tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, 
takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Mustafa Tutar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihal İspir'in yetkili 
kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
EPLAS… Şirket sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmesi ve her türlü şoka dayanıklı finansal yapı temin etmesi 
amacıyla, SPK'da incelemesi devam eden kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurunun sonuçlanması akabinde, 
20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli 
olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasına; 
Sermaye artırımı ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul, MKK A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde 
yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin başlatılmasına ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin 
yapılmasına karar verilmiştir. 
 
FORMT… Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 
tamamı nakden karşılanmak suretiyle 170.000.000 TL (%223,68 oranında) artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılması 
işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 11.03.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 31.03.2021 tarih ve 
E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922389 
 
HEKTS… Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14  TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 
860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka 
arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (31.03.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 
 
HLGYO… 31.03.2021 tarihinde saat 14:30'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 
alınan karar gereğince; 2020 yılı karından, %5 oranında 3.052.590,46 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması 
sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 50.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (808.904,075 TL 
tutarında A Grubu ve 49.191.095,925 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden; 
- Çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %5,15463 oranında artırılarak 
970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, 
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirket sermayesine 
iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına, 
- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi 
için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
ISMEN, IYM… Yönetim Kurulu tarafından bağlı ortaklık Efes Varlık Yönetim A.Ş.'nin 70.000.000.-TL olan sermayesinin 
130.000.000.-TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımına, pay oranında 51.085.714.-TL tutarında 
katılım sağlanması ve söz konusu tutarın bağlı ortaklığın talep edeceği tarihlerde ödenmesine karar verildi. 
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922389
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922389
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ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 


