
 

 
 

 
21.04.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMT… 19.04.2021 tarihli duyuruda kullanılmayan rüçhan hakları tutarı sehven boş bırakıldığı için, ilgili bölüme 

tutar girilmiştir. 

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. 

 

FLAP… Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayenin; 

tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL artırılarak 93.750.000,- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni 

pay alma haklarının kullanımı 05.04.2021 tarihinde başlayıp 19.04.2021 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni 

pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam 

nominal değeri 358.847,732 TL olup, kalan paylar 26.04.2021 – 27.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle 

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında 

kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 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. 

 

IZMDC… Pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 2.488.476,051 TL nominal 

değerli payların, Şirketin 16.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na 

istinaden, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, tümünün satışı bugün itibarıyla 

tamamlanmıştır. 

 

LOGO… Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda alınan Şirket çıkarılmış sermayesinin %300'ü 

oranında kar payının bedelsiz pay olarak hissedarlara dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulunun 

20.04.2021 tarihli toplantısında katılanların oy birliğiyle; 

-Şirket çıkartılmış sermayesinin, 125.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000-TL'lik artış ile 

25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkartılmasına, 

-Artırılan 75.000.000-TL'nin; 32.990.407.-TL'lik kısmının 2020 mali dönemine ait net dönem karından, 

42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına, 

-Artırılacak 75.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 99.000-TL nominal değerli (A) grubu ve 

74.901.000-TL nominal değerli (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) 

uygun şekilde dağıtılmasına, 

-Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Mehmet Buğra Koyuncu ile Gülnur Anlaş'ın görevlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

 

RYSAS… Şirketin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 

250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin C1 maddesinde de belirtildiği 

üzere; ortaklardan Durmuş Döven, Egemen Döven, Rıfat Vardar ve Ece Melis Döven sahip oldukları A, B ve C 

Grubu toplam 43.698.058,73 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarını ve toplam 

47.835.369,08TL nakden ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Yeni pay alım süresi 16/04/2021-30/04/2021 tarihleri 

arasında olup, ödeme 30/04/2021 tarihine kadar yapılacaktır. 
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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.  

 


