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FLAP… Sermaye Artırımının Tescili Hk… Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 

31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 

62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan 

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar Nev'i" başlıklı 6.maddesi tadil metni, Ankara Ticaret Müdürlüğü 

tarafından 15.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, ve 17.06.2021 tarih 10351 sayılı ticaret sicil gazetesinde 

yayımlanarak, süreç tamamlanmıştır. 

 

HEKTS… Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli; 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 

860.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar 

çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye 

Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas 

sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olunan başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2021 tarih ve E-

29833736-105.01.01.01-7385 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 

 

ISBIR… Bağlı Ortaklığın halka arz işleminin ertelenmesi… Grup şirketlerinden İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 

paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla (ilk halka arz) 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvuruda bulunulmuş, bu başvuruya ilişkin duyuru 03 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 

yatırımcılar ile paylaşılmıştır. Söz konusu başvuruya ilişkin süreç devam etmekle beraber, İşbir Sentetik Dokuma 

Sanayi A.Ş. ve halka arz sürecinde yetkilendirilen aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nezdinde 

gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, hedeflenen halka arzın, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun 

olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi amacıyla ertelenmesine 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.  

 


