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DZGYO… Şirketin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirket 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı 

olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin 

onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında olumlu 

karşılanmasına karar verilmiştir. 

SPK tarafından onaylanan İzahname kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımında, 

-Pay sahiplerinin ellerindeki payların %166,666666 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 

-Yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 15.04.2021 ile 30.04.2021 

tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli 1 pay için 1 TL değer üzerinden 

kullanacaklardır. 

-Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin BİST 'de işlem yapmaya yetkili 

borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. 

-Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahipleri, yeni pay alma hakkı kullanım 

süresi içinde bu haklarını satabilirler. 

-Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan pay olması halinde, bu paylar, 2 iş günü süre ile nominal değerden 

düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır. 

 

DERHL… Yönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu 

yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan 

çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 

75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlanan ve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 

onayına sunulan taslak izahname ektedir. 

 

YAPRK… Bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair yönetim kurulu kararı… Yönetim Kurulu'nun 

09.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı uyarınca, çıkarılmış sermayenin %17 oranında 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 kaynaklarla birlikte %100 

oranında sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan toplam 7.100.000 TL'nin; ilgili hesaplardan Şirket Sermaye 

hesabına aktarıldığı ve "Sermaye" hesabına yapılan 7.100.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin 

kayıtlarda 14.200.000 TL olarak yer aldığı, Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi raporu ile anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda; 

-Artırılan 7.100.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların 

tümüne eşit olarak dağıtılmasına, 

-Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası 

hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. 

maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek tescil ve ilanına, 

-İhraç edilecek 7.100.000 TL. nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvurulmasına, 

-Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurum ve 

kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki 

verilmesine, Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

YKFKT… Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesi 13.04.2021 tarihinde tescil olmuştur. 

13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927625 
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927625
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927625
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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.  

 


