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AKSEN… Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında… Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, 21 Haziran 2021 

tarihinde: 

-Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin düzenlemiş olduğu 21.06.2021 tarih ve YMM 1860 – 1999 

/SAR /1646/2021- 21 sayılı raporda belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 247.403.635 TL'nin, 

geçmiş yıllar karlarından 129.592.233 TL'nin ve 2020 yılı dönem karından 236.173.250 TL'nin olmak üzere toplam 

613.169.118 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlandığına, 

-Sermaye Piyasası Kanunu Madde 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren 

Esas Sözleşmenin ekli 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda, Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır. 

 

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. 

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 

payların toplam nominal değeri 176.319.933,995 TL olup, kalan paylar, 24.06.2021- 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş 

günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" 

yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan 

satışa sunulacaktır. 

 

INFO, IYF… Yönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihli kararı ile Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 

38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirket 

Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 31/917 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni 

ekte sunulmuştur. Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den 138.100.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç 

edilecek 38.100.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.06.2021 

olarak belirlenmiştir. 

 

SNPAM… Şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımı amacıyla esas sözleşmenin 

''Sermaye'' başlıklı 7.maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadil metninin SPK onayı 21.06.2021 tarihinde şirkete 

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

 


