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ESCOM… Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hk… Sermaye artırımından elde edilecek 

fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirket tarafından doğrudan satın 

alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin 

onaylanması talepli başvurunun işlemden kaldırılması talep edilmiştir. 

 

GENTS… Şirket Sermayesinin 45.000.000 TL si 2020 yılı kar payından, 1.000.000 TL si iç kaynaktan olmak üzere 

46.000.000 TL artırılarak 154.000.000 TL' dan 200.000.000 TL' na artırılması işlemi Bolu TTSG de 05/08/2021 

tarihinde tescil edilmiştir. 

 

TRILC… Şirketin yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırım başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

29.07.2021 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Borsa İhraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 03.08.2021 

tarihli kap açıklamasında duyurulmuştur. 

Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak (kaydi sisteme ilişkin 

esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 06.08.2021 olarak belirlenmiştir. 

Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi 

sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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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.  

 


