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DERHL… Yönetim Kurulunun 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. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927844 

 

DITAS… Esas Sözleşme Tadil Metni Onayı... Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 

6. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir. 

 

GSDDE… Şirketin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52.180.855,64 TL olan 

çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesi 

hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması 

talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.  

 

IEYHO… Şirket tarafından 05.04.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 

Yönetim Kurulu tarafından 543.595.733,23 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228 

oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar 

nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının 

onaylanması için 14/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır. 

 

RYSAS… Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 130.650.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılması 

nedeniyle ihraç edilecek 130.650.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteni ile onaylandığı bilgisi kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. Sermaye artırım izahnamesinin 31/12/2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde 

güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4922 sayılı kararı 

ile onaylanmıştır. Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar şu 

şekildedir; 

- Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları 

oranında ve nominal bedel üzerinden 16/04/2021 ile 30/04/2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı 

bulunmaktadır. 

- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar bu haklarını yeni pay alma 

haklarının satış süresi içinde satabilirler. 

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü 

süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona 

erdirilecektir. 

 

VKGYO… 2020 Yılı Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması 

ve Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması Hakkında… 2 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ve 14 Nisan 

2021 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescili gerçekleşen 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 dağıtılması hususunda 9 Nisan 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalarda bildirilen 

Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusuna ilişkin olarak 9 Nisan 2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından 

karar alınmış ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927844
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927844
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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.  

 


