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AKSUE… Şirketin 16.500.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 33.000.000,00 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, 

Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından onaylanmıştı, Onaylanan Tadil Metni, 19.04.2021 tarih ve 10312 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiş olup, Şirketin Çıkarılmış sermayesi 33.000.000,00 TL(Otuzüçmilyon)'ye 

çıkmıştır. 

 

AVHOL… Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hk: Şirketin 19.04.2021 tarih ve 2021/04 sayılı yönetim kurulu kararı 

ile; 

-Şirketin %100 bağlı ortağı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'nin özkaynak yapısının 

güçlendirilmesi amacıyla 500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 19.500.000 TL nakden artışla 20.000.000 TL'ye 

artırılmasına, 

-Artırılması planlanan 19.500.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketin daha önce Armed Sağlık 

Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş’ye aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben 

kullanılmasına, 

-Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili 

kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketten ayrıca bir nakit çıkışı 

yaşanmayacaktır.   

 

FORMT… Şirketin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 223,68421 oranında 

artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 02.04.2021 ile 16.04.2020 

tarihleri arasında kullanılmıştır. 

Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 2.457.463,656 TL olup, bu 

paylar 21.04.2021 ve 22.04.2021 tarihleri arasında 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. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem 

tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, 

yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. 

 

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 

kaynaylardan ) sermaye artışına ilişkin başvurunun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir. 

Esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil işlemleri, İstanbul Ticaret Sicil 

Memurluğu tarafından 19.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. 

Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına İlişkin İhraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak, (kaydi sisteme ilişkin 

esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi"20.04.2021 Olarak Belirlenmiştir. 
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ORGE… Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınması:  

-Şirketin 12 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden, Şirketin mevcut 

250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan şirket çıkarılmış 

sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına, 

-Artırılan 30.000.000 Türk Lirasının; 

•Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net 

dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, 

•Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL'lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 

TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, 

-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline 

yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %60 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak 

hissedarlara payları oranında dağıtılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

SNPAM… Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirket Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi 

Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl 

Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 

sermayemizin 79.931.250,00-.TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi 

temsilen ortaklara bedelsiz pay verilecektir. 

 

SONME… Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirket Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi 

Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl 

Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayenin 

56.065.000,00-.TL'den 75.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Arttırılacak sermayeyi temsilen 

ortaklara bedelsiz pay verilecektir. 
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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.  

 


