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BASCM… Şirketin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre; Şirketin dış kaynak borçlarının 
finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas 
sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve 
artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, 

Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 
nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

Sermaye artırımı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin 
ekte yer alan tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye 
Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, 

Esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak 
ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 

Sermaye artırımı sürecine ilişkin süreçlerin ve prosedürlerin takibi için Hüseyin Burak AKIN ve Emine ÜSTÜNDAĞ'a 
müştereken yetki verilmesine, 

Sermaye artırımı ve süreç ile ilgili gelişmelerin Şirket pay sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile 
bildirilmesine karar verilmiştir.  

 

GSDDE… Şirketin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL nominal değerli 
çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 
tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahname bugün (06/08/2021) teslim alınmıştır. 

 

KRSTL… Şirketin, 23 Şubat 2021 tarihli Özel Durum açıklamasında, Şirketin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 96.000.000 TL nakit 
olarak (% 100 oranında) artırılarak 192.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 05/08/2021 tarih ve 2021/38 sayılı haftalık bülteninde, nakit sermaye artırımına ilişkin 
izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. 

 

OSTIM… Yönetim Kurulu şirketin 765.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 133.404.250 TL tutarındaki 
çıkarılmış sermayesinin; 

-9.305.092,49 TL'nin 2020 yılı kârından, 14.707.672,51 TL'nin ise geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan olmak üzere 
toplam 24.012.765 TL'nin bedelsiz olarak %18 oranında artırılmasına, 

-Söz konusu artışla birlikte çıkarılmış sermayenin 157.417.015 TL'ye yükseltilmesine, 

-Bu kapsamda, toplamda 24.012.765 TL nominal değerli 24.012.765 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek 
payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına, 

-Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar vermiştir. 

 

SKTAS… Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.06.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 
(KAP) duyurusu yapılan ve 26.07.2021 tarihli karar ile güncellenerek KAP'ta duyurulan, Şirketin 350.000.000 TL 
kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) 
karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 
hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2021 tarihinde başvuru yapıldığı 
açıklanmıştı. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı Bülteni ile başvurunun 
onaylandığı duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca duyurulacaktır. 

 

ZOREN… 28.05.2021 tarihli KAP açıklamasına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 
2021/38 sayılı bülteninde Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. 
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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.  

 


