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DARDL… Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk… Şirketin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/11 sayılı 
yönetim kurulu kararında şirketin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.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 karar verilmişti. Bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 
14.06.2021 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. 

 

ECILC… İştirak Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırım Kararının Tescili… Şirketin %25 oranında 
payına sahip olduğu iştirak Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 
250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 10.06.2021 tarihli genel kurul kararı  
bugün (14.06.2021) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketin payına düşen kısmından 15.625.000 TL, 
11.06.2021 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 46.875.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. 

 

ESCOM… Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli toplantısında, diğer hususlar yanında; 

-Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ve 20 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul 
toplantısında pay sahiplerinin verdiği yetkiye istinaden; 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 
her biri 1,-TL nominal değerde 49.992.100,-TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 1.144.500,-TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan 
Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak 
üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, 

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,-TL nominal değerli payların tamamının imtiyazsız B grubu 
hamiline yazılı ve Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına, 

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak'a tahsis 
edilmesine, 

-Tahsisli sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası 
Kuruluna başvurulmasına, 

-Sermaye artırımı nedeniyle tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya 
da piyasasında gerçekleştirilmesine, bu amaçla ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde satılması hususunda 
belirlenecek yetkili bir kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanmasına, 

-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, 
izinlerin alınması ve her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KLMSN… Bedelsiz Sermaye Artırımı… Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, 

-Kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00- TL, çıkarılmış sermayesi 39.600.000,00- TL olan şirketin, çıkarılmış 
sermayesinin bedelsiz olarak 39.600.000,00-TL artırılarak 79.200.000,00-TL'ye çıkarılmasına, 

-Artırılan sermayenin 39.600.000,00- TL'sinin 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına, 

-Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, 

-İşbu tadillerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu izinlerinin alınmasına, onayların alınmasını müteakiben tescil 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine, karar vermiştir." 
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LOGO… Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme tadil metni… Şirket tarafından, 

kar payından ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayenin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması 

ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için SPK'ya yaptığımız başvurunun 

onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Esas Sözleşme tadil metni ekte 

sunulmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942290 

 

SNKRN… Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin 27.04.2021 tarihli 2021/11 sayılı kararın güncellenmesi ve de Başvuru 

Evraklarının Sermaye Piyasası Kuruluna Teslim Edilmesi Hakkında… 

-Şirketin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli 

paylardan oluşan toplam 7.849.206-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen 

kısıtlanarak, 300.000,00.- TL nakden,3.200.000,00.-TL Bülent Çobanoğlu'nun nakit karşılığı alacaklarından 

mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 3.500.000.00.-TL karşılığındaki payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 

Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek 

pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.500.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda 

payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına, 

-İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine 

ve tamamının Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsis edilmesine, 

-Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Bülent 

Çobanoğlu'na Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla 

düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına, 

-Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımın nakden ödenecek 

300.000.-Tl tutarındaki nakit kısmı dışında ayrıca ödenmesine, 

-Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun 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 katılanların 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.  

 


