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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 ihraç edilecek 40.312.500 nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma 

hakkı kullanım başlangıç tarihi 04 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir. 

 

IDGYO… Şirketin 26.07.2021 tarihinde yapılan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile Ortakların yeni pay alma 

haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam 206.817,720 TL nominal değerli payların 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 sunulacağı 

duyurulmuştur. Söz konusu payların satışı bugün (28.07.2021) tamamlanmıştır. 

 

YESIL… Şirket iştiraklerinin sermaye artırımları hk… Şirketin, %50 oranında iştirak etmiş olduğu Wowwo E Ticaret 

Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin 100.000.000 TL ödenmiş sermayesi  262.000.000 TL 

artırılarak 362.000.000 TL'ye çıkartılmıştır. 

Bu artışla birlikte şirketin Wowwo'daki payı 197.000.000 TL'ye ve oranı da  %54,42'e yükselmiştir. 

Artırılan payların şirkete düşen 147.000.000 TL''lik kısmı şirketin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce 

vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır. 

-Şirketin %50 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2.500.000 TL ödenmiş 

sermayesi  35.143.226 TL artırılarak  37.643.226 TL'ye çıkartılmıştır. 

Bu artışla birlikte şirketin Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'deki payı 18.821.613 TL'ye  yükselmiş ve oranı da 

%50 seviyesini korumuştur. 

Artırılan payların şirkete düşen 17.571.613 TL'lik kısmı şirketin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce 

vermiş olduğu sermaye avanslarından karşılanmıştır. 
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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.  

 


