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BLCYT… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin için SPK Başvurusu… Yönetim Kurulunun 22.04.2021 tarihli kararı 
ile Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 67.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2020 
yılı kar payından karşılanmak üzere 13.500.000 TL artırılarak 81.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 
28.04.2021 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi 
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

DENGE… Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı… Şirket Yönetim Kurulunun, 28.04.2021 
(Bugün) Tarihli Toplantısında, 

-Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. 
maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 
50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL(%500 ), artırılarak 
300.000.000,-TL‘ya çıkarılmasına, 

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan 
payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu 
sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 
tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

-250.000.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı ile A grubu nama yazılı paylar karşılğında sermaye artırımı oranında 
A grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline 
yazılı pay çıkarılmasına, Para Birimi TRY, 

-Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra 
kalan B grubu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle 
nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, 

-Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde 
iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, 

-Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına 
ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış 
olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına, 

-Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan beyanın onaylanmasına, 

-Bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Marbaş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, 

-İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul 
Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve 
işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Erdal Kılıç'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Şirket tarafından 29.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulu tarafından 
50.000.000 TL. olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 
250.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye 
yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin 
yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Anılan YKK'nda A Grubu hisse senetleri sehven hamiline olarak 
belirtildiğinden kararın düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. 

 

ECILC… İş Ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına Katılım… 
Şirketin %81 oranında payına sahip olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye 
çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 

- Artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası 
kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek 
iştirak edilmesine, 

- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden 
önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden 
ödenmesine karar vermiştir. 
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ECILC… İştirak Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına Katılım… Şirketin %25 oranında payına 
sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 
250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu 
kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 

- Artırılan 250.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 62.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası 
kıymetinde olmak üzere 62.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek 
iştirak edilmesine, 

- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 62.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden 
önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden 
ödenmesine karar vermiştir. 

 

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 İzahname Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22. 04.2021 tarihli 22/663 sayılı 
toplantısında onaylanarak, 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde yayımlanmış olup, 27.04.2021 tarih ve E-
29833736-105.01.01.01-5547 sayılı yazı ile şirkete bildirilmiştir. 

- Pay sahiplerine yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %175,76924'ü oranında bedelli 
ve % 102,13462 oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30.04.2021 ile 17.05.2021 tarihleri arasında 
15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. 

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 
altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır. 

 

MERIT… Yönetimin Kurulunun 28.04.2021 tarihli bugünkü toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı toplantıda almış olunan sermaye artış kararımızı, düzenleyen ve tamamlayan 
kararlarımız şu şekildedir: 

Bilindiği üzere, şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış 
sermayesi 25.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilecektir. 

Yapılacak sermaye artışında, A Grubu pay sahiplerine A Grubu, B Grubu pay sahiplerine ise B Grubu yeni pay 
verilecektir. A Grubu payların tamamı ana ortak Net Holding A.Ş’ye aittir. 

A Grubu payların halka kapalı olması ve Net Holding A.Ş.'nin yapılacak sermaye artışında, yeni pay alma 
haklarının tamamını kullanacağını taahhüt etmiş olması nedeniyle; yeni A Grubu paylar halka arz edilmeyecektir. 
Halka arz esasları sadece B Grubu paylar için geçerlidir. 

Arttırılan 25.500.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,10 TL nominal değerli 
255.000.000 adet payın, nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,10 Türk Lirası) 
nominal değerli her bir pay için 0,60 Türk Lirası fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla) 
kullandırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf 
Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (gün) işgünü süreyle 1 TL nominal değerli her bir pay 
için 6 TL fiyattan düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa 
sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

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 işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 28 Nisan 2021 tarihli Ticaret 
Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 
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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.  

 


