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ERSU… Yönetim kurulu bedelli sermaye artırımı kararı hakkında: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 

vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan 

çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 

108.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

-Nakit olarak artırılan 72.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.200.000.000 adet payın; 2.890 adedinin 0,01 

TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı A grubu pay, 26.997.110 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) 

nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı C grubu pay ve 7.173.000.000 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli 

hamiline yazılı imtiyazsız F grubu pay olarak ihraç edilmesine, 

-Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma 

haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL 

nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına, 

-Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında, A grubu pay 

sahiplerine, borsada işlem görmeyen nitelikte A grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay; C grubu pay sahiplerine, 

borsada işlem görmeyen C grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay ve F grubu pay sahiplerine, borsada işlem gören F 

grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay verilmesine 

-Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak 

belirlenmesine, 

-Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil 

müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin 

gerçekleştirilmesi, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması ve izahname, satış duyurusu, 

sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil 

bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

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 artırılmasında yeni pay alma hakları kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan 2.457.463,656 

TL nominal değerli payların tamamı 21.04.2021 tarihi itibarıyla, bugün BİAŞ Birincil Piyasa'da satılmıştır. 

 

GLRYH… Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında Şirketin 120.000.000 TL olarak belirlenen 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak 

suretiyle, % 300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar 

verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde yapılan 

başvuru Kurul'un 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 06.04.2021 tarihinde başlayan 15 

günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma 

haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 333.924,831 TL'dir. 

 

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. 19.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2020 

yılı geçmiş yıl karından 77.145.000 TL'nin sermaye hesabına aktarıldığı, 02.04.2021 tarihli YMM35103940-077-

2021-1115-020 sayılı Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş.'nin raporu ile tespit edildiği, işlemin usulüne uygun 

tamamlandığı kararı alınmıştır. 
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LOGO… Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarihli kararıyla katılanların oybirliğiyle, 

Yönetim Kurulunun 20/04/2021 2021 tarih ve 2021/16 Sayılı kararı ile Şirket çıkartılmış sermayesinin, 75.000.000-

TL'lik artış ile 100.000.000-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde; Genel 

Kurul'un ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak 75.000.000-TL 20/04/2021 tarihinde sermaye hesabına 

aktarılmış olup (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 75.000.000-TL'lik aktarım sonrasında Şirket 

sermayesinin kayıtlarda 100.000.000-TL olduğu 20/04/2021 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit 

edilmiştir) böylelikle Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle; 

-Sermaye artırımına ilişkin şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek'te yer alan "Esas 

Sözleşme Tadil Tasarısı’ndaki şekliyle tadil edilmesine, 

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

-Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

-İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

sermayeyi gösterir esas sözleşmenin 6. maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ila için gerekli işlemlerin yapılmasına, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 

-Söz konusu tüm işlemlerin Yönetim Kurulunun 20/04/2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla yetkilendirilen Mehmet 

Buğra Koyuncu ve Gülnur Anlaş tarafından gerçekleştirilmesine Karar verilmiştir. 

 

OMD, OSMEN… Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi 

kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi 15.04.2020 tarih ve 21/636 sayılı Kurul karalı ile 

onaylanmıştır. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanların 10 (on) iş günü içerisinde şirkete başvurarak hisselerini 

edinebileceklerdir. 
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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.  

 


