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BAGFS… Şirketin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 

90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon 

Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç 

edilmesi; 

90.000.000- TL (Doksan Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları 

kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları 

çerçevesinde kullandırılması için; 

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen 

Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli 

başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel 

Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Şirket sermayesinin Esas Sermaye sisteminde artırılması ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye 

başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul'ca 16/02/2021 tarih ve E-

29833736-105.01.01.01-1905 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu 24.02.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. 

 

DAGI… Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama… Şirketin bedelli sermaye artırımı başvurusu 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır.  

-Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları 

oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı 

kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra 

kalan payların toplam nominal değeri 215.728,512 TL' dir. 

 

FORMT… Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında, 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, rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, Birincil Piyasa'da satışa 

sunulan payların satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı 

belirtilmişti. Yine aynı toplantıda Şirket Yönetim Kurulu, 

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 Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili 

merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda 

Esas Sözleşmenin 6 numaralı Sermaye Maddesi'ni tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 

 

IDGYO… Bedelli Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu… Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 

40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan 

izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır. 
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PINSU… Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirketin 29.04.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu 

toplantısında; 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 220.000.000 Türk Lirası kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde 44.762.708,45 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) 

karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak, 94.762.708,45 Türk Lirası'na yükseltilmesine, 

Artırılan 50.000.000.-TL.lık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına; ortakların yeni pay alma 

haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden 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, 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük 

olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas 

ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine, 

karar verilmiştir. 

 

ZOREN… Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Hakkında Yönetim Kurulu Kararı… Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ 

("Şirket") Yönetim Kurulu şu kararları almıştır: 

- Şirketçe planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas 

Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) 

olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL (İkimilyar Türk Lirası) olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) 

olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına, 

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 

Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, 

- Zorlu Holding AŞ'nin 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma 

haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding AŞ'nin sermaye koyma borcunun Şirkete nakit olarak 

konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına; 

- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay 

verilmesine, 

- 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, 

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal 

değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 

- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 

- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim 

Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin 

bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam 

ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketçe Zorlu Holding AŞ'ye 

başvurularak satışın tamamlanmasına, 

- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıya katılanların oy 

birliği ile 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.  

 


