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ANELE… Bedelli Sermaye Artırımı Hk… Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarihinde aldığı karar 

doğrultusunda, 

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32,5 oranında 

bedelli olarak 65.000.000 TL artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına, 

- Nakden arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal değerli kısmının 

A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline 

yazılı olarak ihraç edilmesine, 

- Şirketin nakit olarak artırılan 65.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma 

haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni 

pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları 

karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline 

yazılı pay verilmesine, 

- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra 

kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat 

üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına, 

- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-

128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal 

edilmesine, 

- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili 

düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi 

esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, 

- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve 

işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret 

Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda 

Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

FADE… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu… Yönetim Kurulunun 10.05.2021 tarihli kararı ile 

Şirketin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 7.247.690 TL'si 2020 yılı dönem 

karından, 6.147.310 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam; 13.395.000 TL artırılarak 83.895.000 

TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak bugün (21.05.2021 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas 

sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. 

 

GEDIK… Bedelsiz Sermaye Artırımı İzni Hk… Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 

120.000.000 TL'den 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 

tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır. 
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GENTS… Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 05 /2021 tarihinde toplanarak şu 
kararları almıştır 

21 / 04 / 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde 
görüşülen 2020 yılı karından 2.386.901,01 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir 
dönem karından 45.000.000.-TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden ve iş bu Yönetim kurulu 
toplantısında görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 
235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden 
karşılanarak 1.000.000 TL'nin daha çıkarılmış sermayesine eklenmesinin kararlaştırılması üzerine, 

- Şirketin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 
% 29,22 oranındaki 45.000.000 TL'sinin 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılmasına, 

- Mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin % 0,65 oranındaki 
1.000.000 TL'nin de bedelsiz olarak artırılarak, çıkarılmış sermayenin toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 

- Bu kapsamda, toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 4.600.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek 
payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 

- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 

- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 

 

ISBIR… Şirket 17.05.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 

-635.040,-TL olan şirket sermayesinin 31.752.000,-TL artırılarak 32.387.040,-TL olmasına, artırılan sermayenin 
tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan Geçmiş 
Yıl Karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine, 

-Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimine 
yetki verilmesine, 

-Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5'nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, 
yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti. 

Bu kapsamda; Sermaye Piyasası Kurulu'na, Esas Sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin başvuru 
yapılmıştır. 

 

METUR… Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı… Şirketin 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 
tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 
36.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanmasına ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli Bülten'i ile 
kamuya duyurulmuştur. 

 

SASA… Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili… Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2020 yılı 
kâr payından karşılanmak suretiyle 830.000.000 TL'den 1.120.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamda, Şirket Esas 
Sözleşmesinin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde tescil 
edilmiştir. 

 

VAKFN… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında… Şirket 
sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere 50.000.000,-TL tutarında 
bedelsiz arttırılarak, 200.000.000,-TL'den 250.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvuruda bulunulmuştur. 
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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.  

 


