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ARSAN… Yönetim Kurulu, şirkete ait tavanı 150.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermayesinin, 84.690.000.-TL olan çıkarılmış 
kısmını; 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL. Gayrimenkul Satış Karlarından 
ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak 153.000.000.-
TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir. 
Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketin sermayesine iştirakleri oranında, 
Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi 
temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek 
gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak 
Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.03.2021 tarihinde başvuru 
yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı haftalık bülteninde, söz konusu bedelsiz 
(iç Kaynaklardan )sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir. 
 
BLCYT… 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’nin; 
a) 13.500.000 TL’nin 06 Nisan 2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda tamamının 2020 yılı 
kar payından kullanılmasına, 
b) 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, 
c) 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, 
d) İhraç edilecek 13.500.000 TL (onüçmilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin 
onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir. 
 
FLAP… Pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 358.847,732 TL nominal değerli 
payların, Şirketin 20.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Alnus 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan 
payların tümünün satışı 26.04.2021 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır. 
 
FRIGO… Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu; 
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketin 
175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 
112.000.000 TL’si (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı 
karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, 
-Bedelli olarak yapılan 112.000.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan 
haklarının) kısıtlanmamasına; 1 Lot (100 adet pay) pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak 
yapılmasına, 
-Arttırılan 128.900.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte 
oluşturulmasına, 
-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal 
değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı 
kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 
-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal 
değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 
-Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün 
yetkilendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar vermiştir. 
 
SASA… Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 2020 yılı kâr payından karşılanmak suretiyle 830.000.000 TL'den 
1.120.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 290.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930906 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930906
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930906
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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 333.924,831 TL nominal değerli 
payların Şirketin 21.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 
26.04.2021 tarihinde başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır. 

Sermaye artırım sürecinde 89.666.075,169 TL'si mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kullanımından, 333.924,831 
TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirkete toplam 90.510.305,191 TL fon girişi 
olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 

 

HEKTS… Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL' den 
860.000.000 TL' ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına 
ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmış 
olup, 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde yayımlanmıştır. 

 

MMCAS… Tahsisli olarak sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında… Şirketin 26.04.2021 
tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, 

-Şirketin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak 
koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre 
hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve 
pay sahibi Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına, 

-Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların C grubu, imtiyazsız, hamiline ve borsada işlem gören nitelikte 
olmasına, 

-Tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas 
ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına; bu işlemlerin 
yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.   

 

OSTIM… Şirketin 76.231.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %75 nakden karşılanmak suretiyle 133.404.250 
TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye ile birlikte ödenmiş sermayenin 133.404.250 TL 
olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin 
yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.04.2021 tarihinde tescil edilerek 26.04.2021 tarih ve 10316 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

 

TKNSA… Şirketin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 
TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 
201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak  Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan 
izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (26.04.2021) teslim alınmıştır. 

 

VKGYO… Şirketin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 460.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000,-TL bedelsiz artırılarak 500.000.000,-TL'ye çıkarılması 
nedeniyle ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Nisan 2021 
tarih ve 22/672 sayılı kararıyla onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin 
yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvuru uygun görülerek onaylandığı hususu 
22 Nisan 2021 tarih ve 2021/21 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 26 Nisan 2021 tarihli yazısı ile Şirkete 
bildirilmiştir. 
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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.  

 


