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BNTAS… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirketin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde, şirket sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılmasına, sermaye 

artışının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer alan 2019 Yılından 36.139,25 TL ve 2020 Yılından 8.053.264,91 

TL olmak üzere toplam 8.089.404,16 TL, Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 2014 yılı karından 2.113.821,02, 

2015 yılı karından 1.478.571,02, 2016 yılı karından 3.125.220,08, 2017 yılı karından 1.454.123,82, 2018 yılı 

karından 7.774.448,17, 2019 yılı karından 13.348.423,47 olmak üzere toplam 29.294.607,58 TL, Diğer Kar 

Yedekleri hesabında yer alan 175.688,60 TL ile Geçmiş Yıllar Karları hesabında yer alan 2020 yılı net karından 

olağan üstü yedeklere aktarılan tutardan 2.752.799,66 TL karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak 

gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, 

B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine, 

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin tadil 

tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na 

başvuruda bulunulmasına, Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm 

işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine katılanların oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

HEKTS… Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının 

Tamamlanması… Şirketin 18.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış 

Duyurusu' na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 342.750,00 

TL nominal değerli payların 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa' da 

satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 20 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

TKNSA… 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, ile Şirketin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye 

yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. 

Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında, sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 

-28.04.2021 ile 17.05.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 90.515.180,769 

TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 271.545.637,51 TL brüt gelir elde edildiği, 

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 484.819,231 TL nominal değerli paylardan tamamının 

20.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 4.109.186,32 TL brüt gelir elde 

edildiği, 

-Tüm bu işlemler sonucunda 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden 

ödenmek suretiyle 91.000.000 TL tutarda artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 

275.654.823,83 TL brüt gelir elde edildiği, 

-Böylelikle, sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş 

olup, 

1)Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen 

usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 

2)Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin 

alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine 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.  

 


