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DENGE… Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 

300.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin 

izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarihli kararıyla 

onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 01.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin 

internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. 

Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %500 olup, ellerindeki payların %500'ü oranında yeni 

pay alma hakları 08.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma 

hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının 

kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında 

olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların 

tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Satış tarihleri ayrıca 

bildirilecektir. 

 

GEDZA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 Salı-2021/14 sayılı kararı ile ; 

Yönetim Kurulunun 27/05/2021 tarih ve 2021-03 sayılı ‘'2020 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif edilecek Kar 

Dağıtım Önerisi'' kararı ile başlatılan ve 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul 

Toplantısında kabul edilen ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden tescili gerçekleştirilen sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlanmasıyla ilgili olarak, 35.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirket 

çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 11.664.000,00 Türk Lirası'ndan 23.328.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına 

ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 11.664.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2020 yılı 

Dönem Net Kârının 06.07.2021 tarihinde sermayeye aktarıldığı tespit edilerek; 

-Şirket sermayesini oluşturan paylardan; 116.640 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 116.640 adet (A) grubu yeni 

pay; 11.547.360 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 11.547.360 adet (B) grubu yeni pay ihdasının usule uygun 

şekilde dağıtımı için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına, 

-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na 

bildirilmesine, 

-İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin onaylanması 

için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Yönetim Kurulca Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GLYHO… Şirket Yönetim Kurulu 06.07.2021 tarihli toplantısında, bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin 

22.04.2021 tarihli kararında yer alan konulardaki eski düzenlemelerin iptal edilmesine ve aşağıdaki yeni şekliyle 

kabulüne, bunlar dışında 22.04.2021 tarihli kararda yer alan tüm hususların geçerliliğini aynen muhafaza etmesine 

ve kararda yer aldığı aynı surette tatbik edilmelerine karar vermiştir. 06.07.2021 tarihli yeni kararla: 

-Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, sermaye artırımı neticesinde yeni pay alma 

haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 

1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatının aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında 

oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine 

Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine, 

-Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 

(VII-128.1) 16/8. madde hükmü uyarınca, bu safhada bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir. 

 

IHGZT… 05.07.2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve 

Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 
bugün (06.07.2021) müracaat edilmiştir. 
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KAREL… Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli toplantısında; 

-Şirketin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye 

çıkartılmasına, 

-Sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer 

sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından 

ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 

2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından 

ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 

TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı 

karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve 

dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına, 

-Artırılan 141.680.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine Şirket sermayesindeki 

payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında nama yazılı A Grubu, B Grubu 

paylar karşılığında nama yazılı B grubu, C Grubu paylar karşılığında hamiline yazılı C Grubu paylar verilmesine, 

her biri 1 (Bir) TL itibari değerde kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem 

Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde 

dağıtılmasına, 

-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik 

tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda 

bulunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KNFRT… Kayıtlı Sermayesi 132.000.000TL, ödenmiş sermayesi 33.000.000TL olan şirketin ödenmiş sermayesinin 

beheri 1 kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000TL tutarında tamamı iç kaynaklardan 

karşılanmak üzere bedelsiz arttırılarak 132.000.000TL'ye çıkarılmasına, bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL 

sermayenin tamamının 84.151.322,91-TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından ve kalan kısmı 24.740.316,83-TL 

tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak 

dağıtılmasına,  (Yönetim Kurulu tarih 05.07.2021 sayı 2021/12) Ortakların artırılması gerçekleştirilecek olan 

99.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında bedelsiz pay alma 

hakları vardır.  Sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına 

ve bu amaçlı gerekli başvuruların yapılıp gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi 

yetkilendirilmiş olup, İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat süreci başlayacaktır. 

Sermaye artırımı başvurusu halen Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme safhasındadır. 
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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.  

 


