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DOHOL… Yönetim Kurulunun 09.04.2021 tarihli (bugün) toplantısında; 83.000.000,-Türk Lirası ödenmiş 
sermayesine %100 oranında iştirak edilen doğrudan  bağlı ortaklık Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve 
Teknoloji A.Ş.'nin  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak  
123.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Doğan Trend  Otomotiv Ticaret Hizmet ve 
Teknoloji A.Ş.'nin 9 Nisan 2021 (bugün) tarihinde  gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı 
görülerek Şirket tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının  kullanılmasına ve 
nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 40.000.000, Türk Lirası olarak  belirlenmesine, karar verilmiştir. 
 
GSDHO… Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 09.04.2021 tarihli yönetim kurulu 
toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000 
ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD 
Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmesine karar verilmiştir. 
 
INDES… Şirketin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 
kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal 
tablolarda olağanüstü yedeklerden (31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden 
geçmiş finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından) karşılanmasına ve esas Sözleşme’nin "Sermaye ve Payların 
Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 
sayılı haftalık bülteninde, söz konusu bedelsiz (iç Kaynaklardan )sermaye artışına ilişkin başvurunun uygun 
görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir. 
 
JANTS… Şirket, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, sermayenin 
11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas 
sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.04.2021 tarihinde 46032 
sayılı evrak kayıt numarası ile başvuru yapmıştır. 
 
NTGAZ… Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak 
halka arz edilmek suretiyle 14.981.406 TL tutarında artırılması suretiyle 115.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve halka 
arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/420 sayılı olumlu kararı üzerine, 14.981.406 
TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar 
çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır. 
 
OSTIM… Şirketin 76.231.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 133.404.250 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, Şirket 
esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 4797 sayılı yazısı ile onay alınmış olup, onay yazısı ekte 
verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926316 
 
VKGYO… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 34.52'si ve sermayenin 
% 8,69565'i oranında, 40.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ilişkin olarak 
09.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. 
 
YAPRK… Şirket Yönetim Kurulunun 09.04.2021 tarihli toplantısında; Esas Sözleşmenin 6. maddesinin Yönetim 
Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, 7.100.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin; 50.000.000 TL kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde, 
-30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin çıkarılmış sermayesinin %17 oranında payının pay 
sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; 1.207.000 TL'si "2020 yılı karından", 
-2.043.824 TL’si "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 
çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklardan, 
%100 oranında toplam 7.100.000 TL artırılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesine, 
-Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama yazılı 10.000 TL nominal değerli A 
Grubu ve hamiline yazılı 7.090.000 TL nominal değerli B grubu paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin 
% 100 oranında 7.100.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında 
bedelsiz olarak dağıtılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926316
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926316
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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.  

 


