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FRIGO… Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK İzin Başvurusu ve TTK 457 YK Beyanı… A- Şirket merkezinde 
toplanan yönetim kurulu; 

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketin 
175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 
112.000.000 TL'sı (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL' sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı 
karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, 

- Bedelli olarak yapılan 112.000.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan 
haklarının) kısıtlanmamasına; 1 Lot (100 adet pay) pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak 
yapılmasına, 

- Arttırılan 128.900.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte 
oluşturulmasına, 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin 
nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma 
hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal 
değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 

- İşbu karar kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından 
sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 
ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, 

- Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün 
yetkilendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar vermiştir. 

 

- 26 Nisan 2021 tarihinde Yönetim Kurulunca alınan 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 
11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 112.000.000 TL’si (%1.009,00901) nakden (bedelli), 
16.900.000 TL' sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL 
arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması için gerekli izin ve onayları almak amacıyla 18 Mayıs 2021 tarihi 
itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna kargo yoluyla başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
onaylanması talebi ile başvuru ekinde gönderilmiş olunan Taslak İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 
(HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞ) kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 

HDFGS… Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk… Şirket bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 06.05.2021 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 18.05.2021 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu 
Toplantısında; Ortaklık çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle 210.000.000 
TL'den 285.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 75.000.000 TL tutarındaki payların 24.05.2021 
tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

HEKTS… Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama… Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL bedelli ve 232.428.899,86 TL iç 
kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin 30.04.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma 
haklarının kullandırılması işlemleri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 
payların toplam nominal değeri 342.750,00 TL olup, kalan paylar, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 
1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa 
sunulacaktır. 
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LOGO… Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında… Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihli toplantısında; 

Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin 18.05.2021 tarihli genel 
kurul toplantısında; şirket sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 8.000.000-TL'den 28.000.000-
TL'ye çıkartılmasına ilişkin alınan karar uyarınca; 

i. Şirketin payına isabet eden toplam 20.000.000 TL sermaye taahhüt borcundan; 

Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş'ye nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan ve muaccel nitelikteki 6.932.000-TL 
tutarındaki nakit alacağından mahsup edilmesinin kabulüne, 

13.068.000-TL tutarındaki kısmın ise tescilden önce şirket adına banka nezdindeki hesabına nakit olarak 
ödenmesine, 

ii. Yapılacak sermaye artışına bağlı olarak yeni pay alım hakkının tamamının kullanılmasına 

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca nakden ödenmesi kararlaştırılan tutar, 
tescilden önce ödenmiştir. 

 

SAMAT… Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi… "Şirketin Yönetim 
Kurulu'nun 25.03.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketin 2025 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 
TL (Doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 36.600.000 TL (otuz altı milyon altı 
yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %140 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 87.840.000 TL'ye 
(seksen yedi milyon sekiz yüz kırk bin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname 
ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936823 

 

TKNSA… Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar… Şirket 110.000.000,00 TL tutarındaki 
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye 
yükseltilmesi nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 3 TL yeni pay alma hakkı 
kullanım fiyatı üzerinden 28.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında 20 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 484.819,231 TL olup, bu 
paylar 20.05.2021 ve 21.05.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 
Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL'den düşük olmamak üzere Birincil 
Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

 

VKGYO… Şirket 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 
ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunmuştur. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936729 

 

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. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936823
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936823
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936729
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936729
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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.  

 


