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AYGAZ… Sermayesinde %50 paya sahip olunan Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG Ltd.'nin sermayesinin 

100.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 1.120.000.000 BDT'ye (yaklaşık 12.000.000 USD) yükseltilmesine 

karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından söz konusu sermaye artırımına pay oranında iştirak edilerek, 

510.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.000.000 USD) Şirketçe 30 Temmuz 2021 tarihine kadar nakden ödenmesine karar 

verilmiştir. 

 

DENGE… Şirketin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 

TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL 

artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan 

izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye 

Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. 

 

GSDHO… Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin ödenmiş sermayesi 10.000.000 ABD 

Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na ve kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 

ABD Doları'na yükseltilmiş olup ilgili değişiklikler 1 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir. 

 

MERIT… Pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 5.586.070,34 TL nominal 

değerli payların, Şirketin 30.06.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na 

istinaden, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 

01.07.2021 itibarıyla tamamlanmıştır. Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinin tadiline ilişkin onay için SPK'ya 

başvuruda bulunulacaktır. 

 

NTHOL, MERIT… Bilindiği üzere, Grup şirketlerinden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Merit Turizm) 

200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL 

nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2021 tarihinde yaptığı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan kararları 

gereğince; 

Merit Turizm'in sermaye artırımında sahip olunan hem A Grubu hem de B Grubu paylara ilişkin yeni pay alma 

haklarının tamamı kullanılmıştır. 

Bu defa şirket, Merit Turizm tarafından yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu 

paylardan, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadan 5.364.406,34 TL nominal değerli payları 01.07.2021 (bugün) 

itibarıyla satın alarak taahhüdünü yerine getirmiştir. 

Bu işlemler sonucunda Merit Turizm'de yüzde 50,61 olan pay sahipliği oranı yüzde 70,53'e yükselmiştir. 

 

QUAGR… Yönetim Kurulu 25.06.2021 tarihli kararı ile Şirketin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 

120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 120.000.000 TL 

artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak bugün (01.07.2021 tarihinde) İhraç Belgesi'nin 

onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 

yapılmıştır. 
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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.  

 


