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ARSAN… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında; 

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL 

(Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 

400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine, 

-Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak 

şekilde güncellenmesine, 

-Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadiline, 

-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme 

değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Alınan karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna 24.05.2021 tarihinde 

başvuruda bulunulmuştur. 

Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 

başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 04.06.2021 tarih ve E-

29833736-110.04.04-6870 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 

 

CRDFA… Yönetim Kurulu, şirket stratejisi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile BDDK'nın ilgili 

düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler 

ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un 

onayına sunulmasına karar vermiştir. 

 

ESEN, NATEN… Bağlı ortaklık Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesini 310.000.000 

TL'den 410.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli 

başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 10.06.2021 tarihinde (bugün) 

teslim edilmiştir. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz gelirinin tamamı 

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına girecektir. 

 

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş., Dünya'da en önemli gelişme alanlarından birisi olan ; 

"BİYOTEKNOLOJİ" alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı aldığını daha 

önce duyurmuştu. Şirket, alınan yatırım kararı kapsamında, gerçekleştirmiş olduğu ön fizibilite çalışmaları 

neticesinde; yapılacak yatırıma dayalı profesyonel fikirler ve bunun için yapılması gerekli olan iş ve işleyişler ile 

ilgili olarak yol haritasını belirlemiştir. İlk aşamada, "Eğitim ve Ar-Ge Sürecinin Başlatılması" çerçevesinde "PYO 

TEKNİK MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİM OFİSİ LİMİTED ŞİRKETİ" ile, Üniversite ve Sektörel İş 

uzmanlarından oluşan profesyonel bir ekibin koordinasyonu ile Danışmanlık ve Hizmet alımı için karşılıklı 

sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

 

FENER… Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi 

Bankası A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma 

Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketin bankalara olan borçluluğunun 

yeniden yapılandırması 10 Haziran 2021 itibariyle tamamlanmıştır. 

 

FNCLL… Şirketin 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda 50.000.000 TL tutarında 

temettü ödenmesi kararı alınmıştır. 

 

GARFA… Şirketin 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda onaylanan, Esas 

Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artışına ilişkin değişiklik, İstanbul 

Ticaret Müdürlüğü tarafından 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 
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KOZAL… Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari 

binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih 

Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir. Tesiste üretime, 

2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmaktadır. 

 

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel 

sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 

08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş. 'ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 

oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini 09.06.2021 

tarihinde açıklamıştık. Şirketin 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Bodrum Girişimcilik A.Ş. 

paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 200.000,00  TL tutarındaki ödeme bugün 

(10.06.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir. 

 Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye 

koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 10.06.2021 

tarihinde aldığı karara istinaden Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. 'ye 857.607,50 TL yatırım yapılarak %4.59 

oranında iştirak edinilmesine ve ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürü Onur Topaç' ın 

yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Şirketin aldığı karar doğrultusunda  bugün (10.06.2021 tarihinde)   Aposto 

Teknoloji ve Medya  A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin  pay sahipleri 

sözleşmesi imzalanmış ve  857.607,50 TL tutarındaki ödeme gerçekleşmiştir. Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş., 

Mobil Telefon, bilgisayar ve her türlü elektronik ortamda ve internet ortamında kullanılmak üzere her türlü yazılım 

geliştirme, ürün ve yan ürün geliştirme haber okuma uygulamaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her 

türlü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 
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M SATIM HABELER 

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.  

 

 


