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GLRYH, A1CAP, ACP… Bağlı ortaklıK A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 
TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır. 

Şirketin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki 
kısmı, sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Şirket ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecektir. 

Öte yandan, yine 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Kurul Bülteni'nde, Şirketin 15.02.2021 tarihinde kamuya 
duyurmuş olduğu, Şirketin 2.499.0000 TL tutarında pay sahibi olması planlanan toplam 5.000.000 TL kuruluş 
sermayeli A1 Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş izninin Kurul tarafından olumlu karşılandığı kamuya açıklanmıştır. 

 

IHGZT… Şirketin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 
tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (%344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000,00 TL'ye 
çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna 
21.01.2021 tarihinde başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda; SPK'nun 2021/22 sayılı haftalık 
bülteninde bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. 

 

INFO, IYF… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu… Yönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihli kararı 
ile Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 
2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili 
olarak bugün (30.04.2021 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil 
edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

JANTS… Şirket, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, sermayenin 
11.100.000 TL'den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas 
sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 29.04.2021 
tarihi ve 2021/22 nolu SPK Bülteninde onaylanmıştır. 

 

RHEAG… Bağlı Ortaklık Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş. nin Eş Zamanlı Sermaye Artırımı ve Azaltımı… 
Bağlı ortaklık Netsafe Bilgi Güvenliği Teknolojileri A.Ş. nin 12.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 

-7.031.323.- TL olan ödenmiş sermayenin Eş Zamanlı Yapılan Sermaye Azaltımı ve Artırımı ile 1.200.000.- TL 
olarak belirlenmesi kararları alınmıştır.  Söz konusu genel kurul  kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
tarafından  tescil edilerek 30.04.2021 ve 10320 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

-Eş Zamanlı Yapılan Sermaye Azaltımı ve Artırımı ile 7.031.323 .- TL olan ödenmiş sermaye Eş Zamanlı 
Yapılan  Sermaye azaltımı ve Artırımı ile 6.454.323.- TL azaltılarak 577.000.- TL na indirilmiş ve eş zamanlı olarak 
623.000.- TL artırılarak  yeni sermaye 1.200.000.- TL olarak belirlenmiştir. Azaltılan  6.454.232.- TL nın tamamı 
Geçmiş Yıllar Zararlarından Mahsup edilmiştir. 

-Artırılan 623.000.- TL nın 478.677.- TL sı Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından, 144.323.- TL sı ise  Ortaklara 
Borçlar Hesabından karşılanarak Şirketimizin Netsafe'den olan alacaklarından mahsup edilmiş ve Şirkete yeni bir 
kaynak aktarımı yapılmamıştır. 

Bu  Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı ve  Artırımı İşlemleri sonucu Şirketteki paylarımızın nominal değeri 1.200.000.- 
TL na inerken pay oranı değişmeyerek aynı(%100) kalmıştır. 
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VKGYO… Şirket Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında… Şirketin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu 

Toplantısında; 

-Şirket'in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı 

olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına, 

Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına, 

-Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden 

kullandırılmasına, 

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak 

üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili pazarda halka arz edilmesine, 

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

verilmesine, 

-Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, 

-Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri 

ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni 

pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

-Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) 

kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, 

-VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla 

kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla 

Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına, 

-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, 

Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların 

ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğünün 

yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Mustafa Keskintürk 
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

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.  

 


