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ECILC… İş Ortaklığı Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırım Kararının 
Tescili… Şirketin 28.04.2021 ve 10.05.2021 tarihli açıklamalarında özetle; sermayesinde %81 oranında payına 
sahip olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Eczacıbaşı Monrol")'nin 
17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına, 
artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası 
kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek 
iştirak edilmesine, nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin 20.250.000 TL'sinin sermaye 
avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL'lik kısmın tescilden önce, geri 
kalan 10.125.000 TL'lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine 
karar verildiğini ve Şirketin payına isabet eden 20.250.000 TL'lik sermaye avansı ödemesinin 10.05.2021 
tarihinde yapıldığını, duyurulmuştu. 

Eczacıbaşı Monrol'ün 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak 
suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 26.05.2021 tarihli genel kurul kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 
tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.  

Şirketçe taahhüt edilen nakit sermayenin 30.375.000  TL'lik  kısmı  ödenmiş olup, bakiye kalan 10.125.000 
TL'lik kısım en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. 
 
HDFGS… Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk… Şirket bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 06.05.2021 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç edilen 75.000.000 TL tutarındaki paylar 24.05.2021 
tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmıştır. Sermaye artırımı 27.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
tarafından tescil edilmiştir. 
 
MARKA… Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında almış olduğu Tahsisli Sermaye 
Artırımı kararını 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı toplantısı sonucunda revize ederek, 
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların Bedelli sermaye arttırımı 
yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut 
ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye artırımı suretiyle , Şirket ana 
sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"ne ilişkin 7. Maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 100.000.000 
TL (YüzmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde olan 20.990.000 
(YirmimilyondokuzyüzdoksanbinTürkLirası) TL olan şirketin çıkarılmış 
sermayesinin,46.000.000 (KırkAltıMilyonTürkLirası) TL'ye arttırılmasına ve arttırılması planlanan 25.010.000 
(YirmiBeşMilyonOnBinTürkLirası)TL'yi temsil eden payların , Yusuf Irmak'a , Rüyhan Duralı'ya , Nazım Coşan'a , 
İsmail Yılmaz'a olan, Burak Coşan'a, Ufuk Kodaman'a, Anıl Ağcaabat'a, Engin Üstünyol'a, İbrahim Özdemir'e, 
Sema Yazıcı'ya , Yalçın Yılmaz'a, Sevim Erdem'e, Eyyüp Bağış'a, Faruk Gülşen'e, Yusuf Ayırkan'a, Muzaffer 
Ören'e, Gökhan Akyol'a, Erdal Yiğit'e, Seyit Abdurrahman Kırmızıgül'e, Senem Denizaşan'a, Arif Vural'a, Ercan 
Çakmak'a, Serkan Özden'e, Yusuf Düzer'e, Veysel Malkoç'a, Vehbi Kıran'a, Sinan Dalli'ye, Ertan Kocatüfek'e, 
Tufan Başal'a, Hayriye Emekdaş'a,Fatma Ekşioğlu'na, Akbaş'a,Yaşar Kılıç'a, Abdullah Atakan Karataş'a, Buğra 
Çifci'ye, Esra Ör'e olan nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen 
kişilere tahsis edilmesine; 
-Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması planlanan 25.010.000 TL 
sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, 
toplam 25.010.000 TL pay karşılığı 25.010.000 TL nominal değerde olmasına, 
-Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla 
Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz 
fiyattan yüksek olanın saptanarak belirlenmesine, 
-25.010.000 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla(Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen ) ihraç edilmesi 
planlanan 25.010.000 TL nominal değerin deki payların nihai tutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri 
pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek 
fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine 
-UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL 
bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına , 
-Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
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MERKO… Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu 

toplantısında; 

Şirket ortağı Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı ve yönetim kurulu başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE' nin 

20.000.000,00 TL' sı nakdi sermaye avans ödemelerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli 

sermaye artırım başvurusu, Kurul'un 20.05.2021 tarih ve 26/760 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 

1- Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı nakit alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış 

Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) kapsamında, 13,21 TL baz fiyattan 3.084.369,00 nominal değerli 

Şirket paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına 

2- Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakit alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan 

Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) kapsamında, 5,76 TL baz fiyattan 3.472.222,00 nominal değerli 

Şirket paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına, 

Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde 

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığında; 

3- Şirket çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL' sından 6.556.591,00 TL' sı tahsisli artırılarak 72.556.591,00 TL' 

sına çıkarılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi için 

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil 

ve ilan ettirilmesine Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

PEKGY… Sermaye Artımı hakkında… Şirketin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan 

çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 

253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 1.012.000.000 TL nominal değerli 

payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 

tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu, Şirketin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 

internet sitesinde ilan edilmiştir. 

- Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %400 olup, ellerindeki payların %400'ü oranında yeni 

pay alma hakları 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. 

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü 

süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona 

erdirilecektir. 

 

YAPRK… Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı… Şirketin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 

1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si 

"Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket esas 

sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 2021/26 sayılı haftalık bülteninde 

yayınlanmıştır. 

 

ZOREN… Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk… Şirket çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 

TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %25 oranında bedelli olarak 2.000.000.000 

TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye 

Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. 
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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.  

 


