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GEDIK… Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarih ve 
2065 sayılı toplantısında alınan; "300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 
Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL'ye 
yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca 
onaylanan 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 117.000.0000 TL tutarındaki kısmının 2020 yılı 
hesap dönemine ilişkin kardan, 7.931.924,49 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden ve 7.068.075,51 
TL tutarındaki kısmının ise özel yedeklerden karşılanmasına" yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, 2020 
yılı kar payından, olağanüstü yedeklerden ve özel yedeklerden sermayeye ilave edilen 132.000.000 TL'nin 
06.04.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. 
ŞTİ. - Cem Adil Yılmaz tarafından 07.04.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. 

Bu çerçevede; 

-Artırılan 132.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden ve şirketin 120.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış 
sermayesinin % 110'u oranındaki payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına, 

-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na 
bildirilmesine, 

-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren 
şirket esas sözleşmenin 6. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş 
alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir. 

 

LKMNH… Şirketin Yönetim Kurulu toplanarak şu hususları karara bağlamıştır. 

-Şirketin esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 27.03.2021 yılı olağan genel kurul 
toplantısında onaylanan kâr dağıtım kararı neticesinde; Şirketin 200.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.219.857,41-TL si 2020 Yılı Dönem Net Karından, 
5.780.142,59-TL si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere, toplam 12.000.000 TL (%50) bedelsiz 
artırılarak 36.000.000 TL'ye artırılmasına, 

-Artırılan 12.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve 
kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay 
bedeli 1-TL olan 12.000.000-adet pay ihraç edilmesine, 

-Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu imtiyazlı 
nama yazılı, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına, 

-Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

-Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği 
tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Altuğ'un yetkili kılınmasına, bu karara ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 
açıklanmasına, karar verilmiştir. 

 

ULUUN… Yönetim kurulunun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş 
sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na 
çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde 
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiş ve 15.02.2021 tarihi itibariyle SPK başvurusu 
yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 01.04.2021 Tarih ve 2021/17 haftalık bültende, söz konusu 
bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurunun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan 
edilmişti. Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 08.04.2021 tarihinde başlanacaktır. 

Şirketin 422.500.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 84.500.000,00 TL olan 
çıkarılmış sermaye tutarının; 41.925.000,00 TL'sının emisyon primlerinden ve 64.545.000,00 TL'sının da diğer 
kâr yedeklerinden olmak üzere 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılmasına ilişkin 
02.04.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur. 
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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.  

 


