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AGYO… Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 
32.340.000 TL nakit olarak (%14,00 oranında) artırılarak 263.340.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/808 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname 01.06.2021 
tarihinde Şirkete teslim edilmiş olup ilgili izahname ekte yer  almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939280 
 
DARDL… Şirketin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 
-Şirketin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) 
karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine, 
-Artırılan 532.817.530 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma 
haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, 
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile 
rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 
-Sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun 6 milyon Euro'ya tekabül eden kısmı ile Yunanistan'da 
varlıkları devralınacak Kallimanis şirketinin borçlusu olduğu mali kurumlardan yapılacak alacak devir satın alma 
işleminde kullanılmasına, kalan meblağın ise finansal borçların kapatılmasında kullanılmasına (böylece şirketin 
finansman faiz ve kur maliyetlerinden kurtarılarak kar dağıtabilir hale getirilmesi sağlanacaktır), 
-Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler 
nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine, karar verilmiştir. 
 
IZFAS… Şirket Yönetim Kurulu 01.06.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu kararları almışlardır. 
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 2022 yılı sonuna kadar geçerli 
60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 16.875.000 TL (on altı 
milyon sekiz yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %250 oranında (bedelli) nakden 
artırılarak, 59.062.500 TL'ye (elli dokuz milyon altmış iki bin beş yüz Türk Lirası) çıkarılmasına, 
-Artırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 937.500 adet A grubu nama yazılı 
imtiyazlı, 41.250.000 adet B grubu nama yazılı olarak ihracına, 
-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal 
değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın 
kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, 
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile 
rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine 
-İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay 
sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine, 
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük 
olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine, 
-Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren kalan paylar olması 
halinde söz konusu payların 3 iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere 
bedellerinin tam ve nakden ödenerek Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen 
tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, 
-Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve 
halka arz edilecek toplam 42.187.500 TL nominal değerli Şirket paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının 
tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl 
süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine, 
-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve 
işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret 
Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda 
yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 
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MRGYO… Şirketin 31.05.2021 tarih 1076 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; 500.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 

110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararında, 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 

15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı 

kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir. İlgili kararda yer verilen yeni pay alma 

hakkı kullanım süresinin 28 (yirmisekiz) gün olarak revize edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

PINSU… Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 

(KAP) duyurusu yapılan, Şirketin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL 

olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL 

artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası 

Kurulu'na bugün (31.05.2021) itibariyle 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.  

 


