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AKSGY… Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulunun 22.12.2020 
tarih ve 66 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin 
250.300.150.-TL nakden karşılanmak suretiyle 554.699.850.-TL'den 805.000.000.-TL'ye artırılmasına karar 
verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli ve 11/287 sayılı 
toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit 
olarak artırılan 250.300.150,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin 
izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı 
anlaşıldığından, - Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, - Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 805.000.000.-TL 
çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin onaylanmak üzere Sermaye 
Piyasası Kurulu'na sunulmasına, - İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına, karar 
verilmiştir. 
 
AKYHO… Şirketin % 51 oranında ortağı olduğu Milya Endüstri Plastik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi'nin   02.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim 
Kurulu kararı çerçevesinde; Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesinin 
100.000,00 TL'sından, 40.000.000,00 TL'sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan 
sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay 
alma haklarının tamamının kullanılmasına,  
Bu açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcunun 25.000.000,00 TL'sının, sermaye 
artırımının tescilinden önce ödenmesine ve bu hususun Şirket'e bildirilmesine karar verilmiştir. 
 
DOGUB… Sermaye artırımı Tamamlama yazısı hakkında… Şirketin sermaye artırımı tamamlama işlemleri 23 
Ekim 2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 
 
GLRYH… Şirket tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile 
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 
30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) 
Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i 
kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur. Şirketin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli 
finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin 
açıklamalar aşağıdadır: 
- Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları 
oranında ve nominal bedel üzerinden 06.04.2021 ile 20.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı 
bulunmaktadır.  
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan 
satışa arz edilecektir. 
- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortakların yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara 
başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Etiler Şubesi nezdinde 
sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR76 0013 4000 0069 8823 9000 03 no'lu özel hesaba aktarılmak 
üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923012 
 
SASA… Şirket mevcut 3.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 830.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 1.120.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 290.000.000 TL'nin tamamının 2020 yılı kâr 
payından karşılanmasına, ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye %34,93975 (yüzde otuz dört virgül 
doksan üç bin dokuz yüz yetmiş beş) oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923012
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923012
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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.  

 


