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ADESE… Şirketin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye 
yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve ekte yer alan taslak izahname, 31.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası 
Kurulu' na teslim edilmiştir. 
 
CASA… Şirket Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesi değişikliğinin 
revizesi hakkında toplanarak şu kararları almıştır. 
-Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6ncı maddesinin değiştirilerek sermayenin 
4.900.000 TL'den 100.000.000 TL 'ye çıkarılmasına, 
-Sermaye artırımının 48.100.000 TL ‘sinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı ile hissedarlara dağıtılmasına, 
-Kalan 47.000.000 TL ‘nin hissedarlardan bedelli sermaye artırımı ile karşılanmasına, 
-Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve 
gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin toplanacak ilk genel kurulun onayına 
sunulmasına, 
-Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri " başlıklı 6. Maddesinin ekli şekilde tadil edilmesinin kabul 
edilmesine, bu hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
HEKTS… Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin, 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli; 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 
860.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar 
çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye 
Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas 
sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 
Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla (31.05.2021) başvuru yapılmıştır. 
 
MERKO… Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 
Şirket ortağı Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı ve yönetim kurulu başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE' nin 
20.000.000,00 TL' sı nakdi sermaye avans ödemelerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli 
sermaye artırım başvurumuz, Kurul'un 20.05.2021 tarih ve 26/760 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 
-Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı nakit alacağına karşılık , 13,21 TL baz fiyattan 3.084.369,00 nominal 
değerli Şirket paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına 
-Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakit alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış 
Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) kapsamında, 5,76 TL baz fiyattan 3.472.222,00 nominal değerli Şirket 
paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına, 
Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığında; 
-Şirket çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL' sından 6.556.591,00 TL' sı tahsisli artırılarak 72.556.591,00 TL' sına 
çıkarılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi için 
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 
-Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil 
ve ilan ettirilmesine Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
RYSAS… Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru Yapılması… Şirketin 600.000.000 TL kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli 
artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen 
koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas 
sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması 
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. 
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ODAS… Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak şu 

gündem maddelerine yönelik kararları almıştır: 

-Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. 

maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den 

(Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) 

TL'ye çıkarılmasına, 

-İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece 

(B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine, 

-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay 

alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden 

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 B grubu olarak; 2(iki) işgünü süreyle nominal 

değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 

-Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye 

Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına, 

-SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi 

amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına, 

-İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer 

merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve 

tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin 

onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak 

suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü 

uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde 

bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 

6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için 

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye 

artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle 

kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin 

yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

PINSU… Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 

(KAP) duyurusu yapılan, Şirketin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL 

olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL 

artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası 

Kurulu'na bugün (31.05.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır. 
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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.  

 


