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ISBIR… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı… 16.06.2021 tarihinde yapılan 

yönetim kurulu toplantısında; Şirket sermayesinin (bedelsiz) artırılmasına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının 

29.07.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) 

adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

RTALB, GLRYH… Şirketin yönetim kurulunun 16.06.2021 tarihli toplantısında; 

1)      50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin VII-128.1 sayılı 

Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 

tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 

TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin 

Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay 

satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, 

2)      Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay 

satış hasılatı 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 

4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket hissedarlarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye halka arz 

edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile 

satılmasına, 

3)      İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 47.915.628,04 TL'ye karşılık 

gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının B grubu imtiyazsız ve borsada işlem görebilir 

nitelikte olmasına, 

4)      Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatının 1,00 TL 

nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü 

çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesine ve bu 

doğrultuda artırılacak sermaye tutarının tayin edilmesine, 

5)      Tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesine onay alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na 

yapılacak başvuru sürecinin yerine getirilmesi ve ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda A1 Capital 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına, 

6)      Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru 

işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa 

İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai 

satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe 

Terzi'nin müştereken yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

RYSAS… Şirketin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 

130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye 

artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 

250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. 

Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru 

yapılmış ve SPK tarafından 31/05/2021 tarihinde onaylanmıştır. Yeni sermayenin tescili İstanbul Ticaret Sicili 

Müdürlüğünce 02/06/2021 tarihinde 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.  

 


