
 

 
 

 
27.07.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGYO… Şirketin 231.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 263.340.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak işlemler 
tamamlanmış ve Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin yeni şekli 16.07.2021 
tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 19.07.2021 tarih 10372 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesinin 993.sayfasında yayımlanmıştır. 
 
BNTAS… Şirketin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirket sermayesinin 80.625.000,00 
TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, 
sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 
38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine ilişkin onaylı ihraç belgesi ile 
onaylı esas sözleşme tadil metnini içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-29833736-
105.01.01.01-8898 sayılı yazısı bugün(26.07.2021) şirket tarafından teslim alınmıştır. 
 
IDGYO… 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 50.000.000,00 TL'ye 
çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 32/963 
sayılı toplantısında onaylanmıştır. 
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.07.2021-16.07.2021 tarihleri 
arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 
Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 
payların toplam nominal değeri 206.817,72 TL'dir. 
Kalan paylar, 27.07.2021 ve 28.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 
aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada 
oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 
 
SKTAS… Şirketin 10.06.2021 tarih ve 2021/28 sayılı yönetim kurulu kararının şu şekilde güncellenmesine karar 
verilmiştir. 
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye 
tavanı içinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.523.878 TL tutarının nakden, 30.042.122 TL tutarının 
ise Şirket ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (18.024.476 TL'si 
Kayhan Holding A.Ş., 6.762.522 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 5.255.124 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın 
aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden Şirkete aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına 
mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına, 
-Artırılan 75.566.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.556.600.000 adet payın tamamının 0,01 TL (Bir Kuruş) 
nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine, 
-Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma 
haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL 
nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına, 
-Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî 
tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 
-Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma 
hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, 
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle 
nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, 
-Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-
128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal 
edilmesine, 
-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına 
ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 
-Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil 
müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin 
gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, 
sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil 
bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile 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.  

 


