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ADESE, ITTFH… Şirketin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye 

çıkartılmasına ilişkin olarak, 26.05.2021 tarihinde Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

GEDIK… Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' 

sına artırılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile 

onaylandığı duyurulmuştu. Duyuruya istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.05.2021' dir. 

 

MERKO… Şirketin 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu revize tahsisli sermaye 

artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün  (26.05.2021) itibariyle 

TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş’ye başvuru yapılmıştır. 

 

SEKUR… Bedelsiz Sermaye Artırımı Süreç İptali Hk… Şirket Yönetim Kurulu 25/05/2021 Tarihli toplantısında şu 

kararı almıştır;  

26 Ocak 2021 Tarih'inde Sermaye Artırımı işlemlerine ilişkin Kap bildirimi ile duyurusu yapılan, Bedelsiz Sermaye 

Artırım başvurusunun değerlendirme süreci içerisinde olduğu bilinmektedir. Sermayeye eklenecek konu kalemler; 

Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri, Olağanüstü Yedekler ve Emisyon priminden oluşmakta idi. Bu 

kalemler içerisinden Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin Ödenmiş Sermayeye 

eklenmesinde Vergi Usul Kanununu gereğince Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurlar içeriyor olmuş 

olsa dahi geçmiş bir örnek referans alınarak başvuru yapılmış idi. Bununla birlikte, 21.05.2021 tarihinde TBMM 

Başkanlığına sunulan Yasa Tasarısı içeriğinde; ‘'İşletmelerin Bilançolarında yer alan Gayrı menkuller ile 

Amortismana tabii diğer kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel 

değerleri ile yer alması yönünde düzenleme'' yer almıştır. Bu Yasa Tasarısının kabulü ile Yabancı Para Çevrim 

Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin, ‘'Yeniden Değerleme'' kalemi olarak Bedelsiz Sermaye artırımında 

kullanılmasında Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurların ortadan kalkmış olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu halde, 21.05.2021 tarihinde TBMM ye sunulan Yasa Tasarısına uygun temellerde yeni bir başvuru ile birlikte 

Vergi Yükümlülüğü hususunun farklı yorumlara açık olmadan bugün ve gelecek süreçler içerisinde Kurumu ve 

yatırımcıları güven içerisine alacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede; 1-26 Ocak 2021 tarihli Bedelsiz Sermaye Artışı 

başvurusunun işlemden kaldırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, 2-‘'Olağanüstü Yedekler ve 

Emisyon Primleri'' kalemleri için Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvuru hazırlıklarının yapılmasına 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.  

 


