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ALMAD… Yönetim Kurulunun 10.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin madencilik sektöründeki 

faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin 

güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: 

-Şirketin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 

275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, 

-Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada 

işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 

-Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem 

görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine, 

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 

payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına, 

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün 

resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

BASCM… Şirketin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 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 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 

karar verildiği 06.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır. 

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 

uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

BNTAS… Şirketin Bedelsiz sermaye artışına istinaden; 80.625.000 TL'den 120.937.500 TL'ne çıkartılan sermayesi 

Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 10.08.2021 Tarih ve 2021-GD-859 sayı no ile tescil edilmiş olup 10.08.2021 tarih 

ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa 791 de yayımlanmıştır. 

 

DARDL… Şirketin 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunduğu izahnamesi, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur. 

 

GSDDE… Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) 

pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında 

kullandırılacaktır. 

 

IDGYO… Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgli olarak Şirket esas sözleşmesinin 

"Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin değişikliğinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı 

başvuru 05.08.2021 tarihinde onaylanmıştır. 
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TGSAS… Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artışla 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 

15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 10.08.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-9604 sayılı Sermaye 

Piyasası Kurulu yazısı ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır. 

 

ZOREN… Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 06.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9457 sayılı yazısı 

ile, Şirketin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 

2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin 

izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir. 

- Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %25 'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.08.2021 ile 25.08.2021 

tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot 

(100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir. 

-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketin 

www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 

www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 

altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Satılamayan payları, Şirketin en büyük ortağı Zorlu Holding A.Ş satın almayı taahhüt etmiştir. 
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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.  

 


