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DZGYO… Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılması sonrası kalan Payların Borsa Birincil Piyasa Satışının 
tamamlanması… Şirketinn 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 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 ermişti. Yeni pay alma haklarının 
kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 235.458,646 TL olup, ilgili payların 05.05.2021-
06.05.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil 
Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacağı 03.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında ve Tasarruf 
Sahipleri Satışı Duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu, yeni pay alma haklarının kullanılmasından 
sonra kalan 235.458,646 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün (05.05.2021) itibariyle 
tamamlanmıştır. 
 
JANTS… KAR DAĞITIMI KAPSAMINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİ VE HAK KULLANIM TARİHİ 
HAKKINDA… 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. 
Yönetim kurulunun bugün aldığı karar ile bedelsiz sermaye artışı tamamlandığından Aydın Ticaret Sicil 
müdürlüğüne 05.05.2021 tarihinde tescili yapılmıştır. Bedelsiz pay ödeme tarihi 11.05.2021 'dir.  
 
RYSAS… Pay sahiplerinin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 242.620,015-TL nominal 
değerli payların, Şirketin 04/05/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na 
istinaden, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa 
sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 05/05/2021 tarihi (bugün) itibariyle tamamlanmıştır. 
 
RYGYO… Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı: Yönetim Kurulu tarafından 04/05/2021 tarihinde 
belirtilen hususlar görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır; 
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 
500.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden 
(bedelli) karşılanmak suretiyle %103,25203 oranında, 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına, 
-Artırılacak 253.999.999 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 253.999.999 TL nominal değerli 253.999.999 adet 
hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine, 
-Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 1 adet 
pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, 
-Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî 
tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona 
ermesine, 
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf 
Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 
olan 1 TL'den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa 
sunulmasına, 
6)Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 
satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden 
itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak 
üzere, Şirkete iletilen satın alma taahhüdü çerçevesinde, bedelleri tam ve nakden ödenerek Sn. Egemen Döven 
tarafından satın alınmasına, 
-Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, 
-Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu 
ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, 
başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru 
belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve 
işlemlerin yapılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 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.  

 


