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ARDYZ… Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.08.2021 tarihli toplantısında, 

-Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.672 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328 TL'si 

geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 

sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 

80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 

-Şirket sermayesinin %612,04 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 146.125.000 TL 

nominal değerli payların 18.361.256,54 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 127.763.743,46 TL nominal 

değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine, 

-Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri 

oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 

-İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin 

gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına, 

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

DARDL… Şirketin gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 12.08.2021 - 26.08.2021 

tarihleri arasında kullandırılacaktır. 

 

DENGE… Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 

300.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin 

izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarihli kararıyla 

onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 01.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin 

internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. 

Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %500 olup, ellerindeki payların %500'ü oranında yeni 

pay alma hakları 08.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma 

hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının 

kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında 

olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların 

tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Satış tarihleri ayrıca 

bildirilecektir. 

 

PEKGY… SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin 

internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde 

ilan edilmiştir. 

01.06.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 30.06.2021 tarihinde 

tamamlanmıştır. Bu süreçte toplam, 296.370.079,99 TL rüçhan hakkı kullanılmıştır. 

Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, 

nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmiş ve bu süreçte 

toplam 120.463.667,00 TL nominal değerli paylar 120.468.388,55 TL bedelle satılmıştır. 

Bu çerçevede sermaye artış süreci toplam 416.833.746,99 TL nominal değerli payların satışı ile tamamlanmış olup, 

satılamayan 595.166.253,01 TL nominal değerli paylar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca iptal edilmiştir. 

Şirketin 253.000.000 TL olan sermayesi 416.833.746,99 TL artırılarak 669.833.746,99 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 
Sermaye artışı İstanbul Ticaret Odası tarafından 11.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 
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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.  

 


