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KRVGD… Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 01.01.2020 -31.12.2020 

tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin 04.03.2021 tarih 

ve 2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal sonuçlarına göre, 

-2020 yılı net dağıtılabilir kârdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr 

payı dağıtılmasına, 

-Dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik 

kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak 

dağıtılmasına, 

-Ödenmiş sermayenin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 

03.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir. 

Ancak kar payından bedelsiz sermaye artırımı gündemde olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun PAY 

TEBLİĞİ (VII-128.1) Madde 16/6'da belirtildiği üzere kar payının pay olarak dağıtılabilmesi için, kayıtlı sermaye 

sistemindeki halka açık ortaklıklarda kar payının pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararının hesap 

dönemini izleyen beşinci ayın son iş gününe kadar kurula yapılması gereken başvuru süresi yaşanan pandemi 

süreci nedeniyle yapılamamış olup bu bedelin geçmiş yıllar karı hesabından sermayeye eklenmesiyle bedelsiz 

sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 

-Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay 

Senetleri" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 

("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul' un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli 

tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup 13.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvuruda bulunulmuştur. 

 

MRGYO… Şirketin 09.07.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının 

kullanılmasından sonra kalan toplam 48.935.784,950 TL nominal değerli payların 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde 

BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceği KAP'ta duyurulmuştu. Birincil Piyasa' da gerçekleşen halka arz işlemleri 

kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan paylardan, 48.935.784,950 TL nominal değerli payların 

tamamı 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde satılmıştır. Bedelli sermaye artırımından 4.593.578,505 TL'si emisyon 

primi olmak üzere toplam 224.593.578,505 TL kaynak elde edilmiştir. Bedelli sermaye artırımı sonrası yeni ödenmiş 

sermaye 330.000.000 TL olmuştur. 

 

MTRKS… Şirketin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kuruluna 

verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 29.250.000 TL'na çıkarılmış 

olup Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun 

görüş alınmasını teminen yönetim kurulunca 14.7.2021 tarihli toplantıda 19.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. 
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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.  

 


