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DAGI… Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması… 

Pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 215.728,512 TL nominal değerli 

payların, Şirketin 29.04.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, 

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı bugün itibarıyla 

tamamlanmıştır. 

 

RYSAS… Bedelli Sermaye Artımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk… Şirketin 600.000.000-TL kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 

130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 

16/04/2021 tarihinde başlayıp 30/04/2021 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma 

süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 242.620,015 

TL olup, kalan paylar 05/05/2021-06/05/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Alternatif Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla 

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

 

YAPRK… Sermaye maddesinin tadil metni… Şirketin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 1.207.000 TL'si 

"2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü 

Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket esas 

sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi yeniden tadil edilerek ekte sunulmuştur. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934394 
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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.  

 


