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AKFGY… Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900.000.000 
TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1149 sayılı toplantısında 
onaylanmıştır. 

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu'nda 30.07.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

- Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %161,13726''i oranında yeni pay 
alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 03.08.2021 ile 17.08.2021 tarihleri arasında 
15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. 

-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, 
Şirketin www.akfengyo.com.tr ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 
altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması 
halinde, söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka 
arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding 
BV tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır. 

 

DARDL… Şirketin 01.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, 14.06.2021 tarihinde Bedelli Sermaye 
Artırımını Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun talepleri doğrultusunda 
Bedelli Sermaye Artırımı yönetim kurulu kararında düzeltmeler yapılmış olup, düzeltilmiş yönetim kurulu kararı 
sunulmuştur. 

-Şirketin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) 
karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine, 

-Artırılan 532.817.530 Türk Liralık her biri 0,01 TL nominal değerli 53.281.753.000 adet sermayeyi temsil eden 
payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama, prim, iskonto, imtiyaz 
yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, 

-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile 
rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki)iş günü süreyle nominal değerden düşük 
olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 

-Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler 
nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine, 

-Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yücel 
Erdemir'in yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 

 

GLYHO… Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile 
Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı 
nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan 
İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında 
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu 
bildirimin ekinde yer almakta olup KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketin İnternet sitesinde (www.globalyatirim.com.tr) 
ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş.'nin İnternet sitesinde (www.global.com.tr) yer 
almaktadır. 

 

IHGZT… Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin 
onaylandığı hususu tarafımıza bugün Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-
9193 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 

http://www.kap.org.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.infoyatirim.com/
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GENTS… Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24/05/2021 tarihinde toplanarak şu 

kararları almıştır. 

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulunun 21/05 2021 tarih 

ve 18 sayılı kararı ile, ortaklık 235.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde ve 154.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, 2020 yılı kar payından 45.000.000 TL, mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden de 

1.000.000 TL bedelsiz artırılarak, toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili yapılan işlemde; 

2020 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 45.000.000 TL'nin ve mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü 

yedeklerden ilave edilen 1.000.000 TL'nin 21/ 05 /2021 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarılmış 

olduğu ve bu suretle sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun bir şekilde tamamlandığı 

tespit edilerek, 

- Artırılan toplamda 46.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına, 

- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil 

edilmesine, 

- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak 

sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 

- Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. numaralı maddesinin Yönetim Kurulunun 24/05/2021 tarihli ve 19 sayılı 

kararıyla kabul edilen yeni şekline uygun görüş alınması ve sermaye artırımına konu payların ihracına ilişkin ihraç 

belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer ilgili mercilere müracaat edilmesine, 

- Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 

- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 

- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tadil metninin, onay tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil 

Müdürlüğü nezdinde ticaret siciline tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, 

- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

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.  

 


