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BLCYT… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirketin mevcut 300.000.000 TL tutarındaki 
kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.500.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 81.000.000 TL'na yükseltilmesine, 

Artırılan 13.500.000 TL'nın; 

-13.500.000 TL’nin 06 Nisan 2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda tamamının 2020 yılı kar 
payından kullanılmasına, 

-Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut 
çıkarılmış sermayenin % 20 oranında 13.500.000 TL (onüçmilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerdeki payların 
artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, 

-Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü 
uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin 
sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına, 

-İhraç edilecek 13.500.000 TL (onüçmilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin 
onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir. 

 

GLYHO… Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması… Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021 
tarihli toplantısı ile şu hususlarda karar vermiştir: 

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinde 
verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan 
çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL'ye artırılması, 

-Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine 
İlişkin Rapor'da detaylandırıldığı üzere Grup'un borçlarının ödenmesinde kullanılması, 

-Sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak pay senetlerinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 
8. maddesinde belirtildiği şekilde imtiyazsız ve (C) Grubu olarak belirlenmesi, 

-Artırılan 324.111.590,07 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 32.411.159.007 adet 
payın nama yazılı olarak ihraç edilmesi, 

-Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca 
Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya yetkili olduğundan, Yönetim Kurulu'na verilen 
yetki dahilinde mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılması, 

-Pay sahiplerinin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak 
belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş 
günü akşamı sona ermesi, 

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında 
olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi, 2 (iki) günlük sürenin 
başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesi, 

-Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay 
Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması, 

-Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma 
haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması, 

-Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. 
maddesinin değiştirilmesi, 

-Çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL'ye artırılması için gerekli iznin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse 
Senetleri" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvurulması, 

-Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi, 

-İşbu bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte, Şirket'in hâlihazırda iç kaynaklarında, hisse senedi 
ihraç primlerinde yer alan 192.110.841,59 TL'lik kısmın ve işbu bedelli sermaye artırımının primli surette gerçekleşmesi 
dolayısıyla hisse senedi ihraç primlerine eklenecek tutarın işbu bedelli sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasından 
sonra yapılabilecek bedelsiz sermaye artırımında kullanılmasının bilahare değerlendirilmesi. 
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IZMDC… Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 

% 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu 

kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru 

12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı karar ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 

günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 20 ve 21 

Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 1.122.511.523,949 

TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklardan, 5.372.494,11 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan 

satışlardan olmak üzere Şirkete toplam 1.127.884.018,05 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci 

tamamlanmıştır. 

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 12 nolu toplantısında nakit olarak artırılan 1.125.000.000,00 TL 

nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve 

tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL'ye yükselmiş olup 

sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara 

uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket 

Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak ticaret siciline 

tescil edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir. 

 

JANTS… Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımına ait Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Hakkında… 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. 

22.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 06.04.2021 tarihinde alınan karar ekindeki Tadil Tasarısı 

revize edilerek değiştirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930479 

 

LOGO… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu… Şirket, kar payından ve iç kaynaklardan karşılanmak 

üzere, sermayenin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 

6. maddesinin tadil edilmesi hususunda gerekli izinlerin alınması için 22.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvuru yapmıştır. 

 

ORGE… Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması… 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 ilişkin 19 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, gerekli onayların alınması 

hususunda 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur. 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930479
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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.  

 


