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CEMAS… Şirketin 474.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde, 317.000.000 TL artırılarak 791.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, 
Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir." 
 
FORMT… 21.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, 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, BİAŞ Birincil Piyasa'da satılmıştır. 
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirket Yönetim Kurulu, 27.04.2021 tarihinde merkez adresinde toplanarak 
şu hususları karara bağlamıştır: 
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 artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; 
a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (02.04.2021 ile 16.04.2021) içinde kullanılan rüçhan haklarından 
167.542.594,24 TL, 
b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 2.457.463,656 TL nominal değerli paylar 21.04.2021-22.04.2021 
tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamının 
satış işlemi 21.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu satış işleminden 2.457.463,24 TL, olmak üzere toplam nihai 
nakit girişi 170.000.057,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirket Yönetim Kurulu, 
(i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı 
maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda 
bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine ve 
(ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi 
konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
GLYHO… Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin Şirket tarafından 

gerçekleştirilen SPK başvurusu… Şirketin sermaye artırımına ilişkin başvuru dosyası bugün Sermaye Piyasası 

Kurulu'na teslim edilmiştir. 

 

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. 

 

HLGYO… 2020 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk… 2.500.000.000.-TL kayıtlı 

sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 

970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

OSTIM… Şirketin 76.231.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %75 nakden (bedelli) 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 Nev'i" 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. 
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IDGYO… Bedelli Sermaye Artırımı… Şirket Yönetim Kurulu 27.04.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu 
hususları karar altına almışlardır. 
-Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetki kapsamında, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL nakit 
(bedelli) olarak % 400 oranında artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 
-Artırılan 40.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 4.000.000 adet A grubu nama yazılı 
imtiyazlı, 36.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, 
-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal 
değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım 
fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, 
-İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay 
sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, 
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 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 satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük 
sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine, 
-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri 
çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde 
kullandırılmasına, 
-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin 
ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için gerçekleştirilmesi 
hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ekşi'ye yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
INFO, IYF… Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı… Şirket merkezinde yapılan 27.04.2021 tarihli 

Yönetim Kurulu toplantısında; 

16.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 38.100.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar 

doğrultusunda; 

- Mevcut 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 

koşuluyla tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere toplam 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye 

yükseltilmesine, 

- Şirket çıkarılmış sermayesinin %38,10 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 38.100.000 TL 

nominal değerli payların 381.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 37.719.000 TL nominal değerli kısmının 

B grubu nama pay olarak verilmesine, 

- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri 

oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 

- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin 

gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

TKNSA… Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması… Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında 

yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 

28.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır. 

 

SEYKM… 27.04.2021 tarih ve 404 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin 100.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde 22.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 

karşılanmak üzere 19.000.000.-TL (%86,36364) artırılarak 41.000.000.-TL'sına artırılmasına karar verilmiştir. 
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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.  

 


