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ARENA… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu… Şirketin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı 
ile; Şirketin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-
TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının 
tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 
68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye 
artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı 
maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır. 

 

DAGI… Sermaye Artırımı Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında… Şirketin bedelli sermaye artırımı 
başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak 
onaylanmıştı. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları 
payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı 
kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan payların satışı 04.05.2021 tarihinde Borsa 
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 129.900.000 TL' ye ulaşmış 
ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na 
bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddenin tadil 
edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiştir. 

 

DZGYO… Sermaye Artırımının Tamamlanması hk… Şirketin 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı 
nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Yeni Pay 
Alma Haklarının 15.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında kullanılması sonrasında, 03.05.2021 tarihli Özel Durum 
Açıklamasında ve Tasarruf Sahipleri Satışı Duyurusuna istinaden, ortakların yeni pay alma haklarının 
kullanılmasından sonra kalan 235.458,646 TL nominal değerli payların tamamının 05.05.2021 tarihinde Borsa 
İstanbul Birincil Piyasa'da satışının tamamlandığı duyurulmuştu. Artırılan 250.000.000 TL sermayeyi temsil eden 
paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (15.04.2021-30.04.2021) içerisinde kullanılan rüçhan 
haklarından 62.264.562,40 TL ve kalan payların 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. 
Birincil Piyasa‘da satışından 485.044,83 TL olmak üzere toplam 62.749.607,23 TL nakit girişi sağlanmıştır. Buna 
ek olarak, ana ortak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Şirkete sermaye avansı olarak aktardığı 187.500.000,00 
TL'nin mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır. Sonuç olarak Şirketin sermaye artırımından elde 
ettiği toplam brüt fon 250.249.607,23 TL olmuştur. 

 

ERSU… BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU 
HAKKINDA… Şirket tarafından 21.04.2021 tarihli açıklamasında duyurulmuş olunan Yönetim Kurulu'nun bedelli 
sermaye artırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 
Şirketin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 
(bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması 
kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 07.05.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvuruda bulunulmuştur. 

 

QUAGR… Kar payından %100 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı… Şirketin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu 
Kararı ile, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 
finansal tablolarda 144.455.696 TL, yasal kayıtlara göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup, 
Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir 
net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a 
teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 



 

 
 

 
10.05.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNPAM… Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında… Şirketin 19/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 

2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 

28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan 

karşılanmak suretiyle sermayenin 79.931.250,00-.TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana sözleşme 

tadili ve ön izni için 07.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sermaye 

sisteminde olan şirket, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir. 

 

SONME… Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında… Şirketin 19/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 

2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 

13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan 

karşılanmak suretiyle sermayenin 56.065.000,00-.TL'den 75.000.000,00.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana sözleşme 

tadili ve ön izni için 07.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sermaye 

sisteminde olan şirket, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir. 

 

TRILC… Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde 

toplanarak; 

-Şirketin 315.000.000,-(üçyüzonbeşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket sermayesinin %110 

oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ve tamamı iç kaynaklardan paylara ilişkin İhraç Primleri'den karşılanmak 

suretiyle 84.755.000,- (seksendörtmilyonyediyüzelllibeşbin) TL artırılarak, 77.050.000- (yetmişyedimilyonellibin) 

TL'den 161.805.000,- (yüzaltmışbirmilyonsekizyüzbeşbin) TL'sına çıkarılmasına, 

-Sermaye artırımında, mevcut payları oranında; (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama 

yazılı imtiyazlı yeni pay, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni pay 

çıkarılmasına, 

-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının 

kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, 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.  

 


