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ARENA… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı… Şirketin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; 

Şirketin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-

TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının 

tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 

68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye 

artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı 

maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 

17.06.2021 tarih ve 2021/30 Sayılı Bülten'inden öğrenilmiştir. 

 

COSMO… Şirket Yönetim Kurulu'nun 18/06/2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile Şirket tarafından kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 6.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 7.635.144,84 

TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek 

pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının 

mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı 

nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Şirket ortağı Hakan ERTAÇ, Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK ve Şirket 

ortağı Mehmet AKÇAY'a tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır. 

İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, sermayeye ilave edilecek ortak 

alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine ilişkin 09.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı SMM raporunda tespit ve teyit 

edildiği üzere, ortakların Şirketten olan ve muaccel hale gelmiş toplam tutarı 7.635.144,84 TL olan nakdi 

alacaklarından mahsup edilecektir. 

 

HLGYO… Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 

2020 yılı kar payından karşılanmak üzere, 50.000.000.-TL artırılarak 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye 

yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmenin ilgili tadil maddesi (8. madde) 

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 

 

IHGZT… Şirketin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 

TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının 

kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

LOGO… Bedelsiz sermaye artırımının tescili ve hak kullanım tarihi… Kar payından ve iç kaynaklardan karşılanmak 

üzere Şirket sermayesinin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 

"Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususu Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2021 tarihinde tescil 

edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.06.2021'dir. 

 

SNKRN… Yönetim Kurulu'nun  18.06..2021 tarihinde  yapılan toplantısında; 18.06.2021 tarihinde yapılan 2020 

yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısın da daha önce alınmış olan Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin 14.06.2021 

tarihli 2021/17 sayılı karar iptal edilmesi görüşülmüştür. Bu kapsam da Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan Tahsisli 

Sermaye Artırımının  İptal edilmesi kararı verilmiş olup, önümüzdeki günlerde Bedelli ve Bedelsiz Sermaye artırım 

Başvuruları yapılması planlanmaktadır. İptale ve de yeni başvurulara ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası 

Kuruluna yapılacak olup Kap'ta da gerekli açıklama yapılacaktır. Katılanların oy birliği Karar verilmiştir. 
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SONME… Şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmenin 

''Sermaye'' başlıklı 6.maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadil metninin SPK onayı 18.06.2021 tarihinde şirkete 

ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı onayına müteakiben Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılacaktır. 

 

TKNSA… Şirketin sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup tescil işlemi 18.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 

TURSG, VKGYO… Halka açık iştiraklerden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500.000.000.-TL çıkarılmış 

sermayesinin   500.000.000.-TL (%100,00) bedelli artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı 

KAP'ta açıklanmıştır. Bu kapsamda Şirket 17.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin, Vakıf 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 500.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artışına katılımı, rüçhan hakkı 

kullanıma ilişkin olarak Şirket payına düşen 4.352.752 TL'nin ödenmesi ve artırım ile ilgili gerekli tüm işlemlerin 

yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 



 

 
 

 
21.06.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Mustafa Keskintürk 
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

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.  

 


