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BLCYT… Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere 13.500.000 TL’lik bedelsiz 

sermaye artırımı ile 67.500.000 TL’si olan sermayesini 81.000.000 TL'sına çıkartılması ile ilgili başvurusu Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 28.06.2021 tarihli E-29833736-105.01.01.01-7937 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup 

bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına 02.07.2021 tarihinde başlanacaktır. 

 

IDGYO… Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 

10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) 

artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvuruda bulunulmuştur. Yapılmış olunan başvurunun Kurul'un 24.06.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Bülteni'nde 

onaylandığı duyurulmuştur. 

 

MERIT… Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 

25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye 

Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Kurul'un 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı 

toplantısında onaylanmış olup onaylı izahname 07.06.2021 tarihinde yayınlamıştır. İzahnamede belirtilen esaslara 

uygun olarak, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle 

kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 

5.586.070,34 TL'dir. 

 

METUR… Şirketin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %200 oranında 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 

54.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin 

izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli kararıyla 

onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 04.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin 

internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde 

ilan edilmiştir. 

09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.06.2021 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 29.863,910 TL nominal değerli payların 

Şirketin 24.06.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 

28.06.2021 tarihinde başlanmış ve aynı gün içinde tüm payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır. 

Sermaye artırım sürecinde 53.970.136,09 TL'si mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kullanımından, 182.463 TL'si 

ise 29.863,910 TL nominal değerli payların 6,11 TL fiyattan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan 

olmak üzere Şirkete toplam 54.152.599,09 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 

 

ORGE… Şirketin mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan şirket çıkarılmış 

sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 

6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde tescil, 29 Haziran 

2021 tarih ve 10359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. 
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SNKRN… 14.06.2021 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımı başvurusu Talebi üzerine SPK tarafından işlemden 

kaldırılmıştır. 

 

YESIL… Şirketin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 208.250.000 TL (%3.085,18518 

oranında) artırılarak 215.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 208.250.000 TL nominal değerli 

paylar için rüçhan hakları 08.06.2021 – 22.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan 

haklarının kullanılmasının ardından kalan 778.764,701 TL nominal değerli payların 25 – 28 Haziran 2021 tarihleri 

arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz 

işlemleri kapsamında payların satışı 25.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Artırılan 208.250.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay 

alma hakları kullanma süresi (08.06.2021 – 22.06.2021) içerisinde 36.757.366 TL mahsuben ve 170.713.956,43 

TL nakden, kalan payların 25.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan 

satılmasından 1.843.933,04 TL olmak üzere toplamda 36.757.366 TL mahsuben ve 172.557.889,47 TL nakit girişi 

olmak üzere 209.315.255,47 TL fon sağlanmıştır. 

Nakit olarak artırılan 208.250.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 

215.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu 

karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 



 

 
 

 
30.06.2021 

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.  

 


