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DZGYO… Bedelli Sermaye Artırımında kullanılmayan Yeni Pay Alma Hakkı Tutarı hk… Şirketin 150.000.000,-TL 
olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL 
artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay 
alma hakkının kullandırım süreci 30.04.2021 tarihinde sona ermiştir. 
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 235.458,646 TL olup, 
ilgili paylar 05.05.2021-06.05.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
aracılığıyla nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa 
sunulacaktır. 
 
IHGZT… Bedelli sermaye artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hk… 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 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 
hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 29.04.2021 tarih ve 23/702 sayılı toplantısında 
onaylanmıştır. 
--Pay sahiplerinin ellerindeki payların % 344,44444'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 
--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.05.2021 ila 17.06.2021 
tarihleri arasında 45 gün süreyle kullandırılacaktır. 
--Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1,00 Türk 
Lirası üzerinden satışa arz edilecektir. 
--Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük 
olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 
 
SEYKM… Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hk… 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. 03.05.2021 Tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır. 
 
ZOREN… Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Hakkında Yönetim Kurulu Kararı… 29 Nisan 2021 tarihli özel 
durum açıklamasında, Rüçhan Hakkı Kullanım fiyatı sehven 0,01 TL yazılmış olup, ilgili tabloda 1 TL olarak 
düzeltilmiştir. 
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.  

 


