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DENGE… Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması 

Hk… Şirketin sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kullanılmayan yeni pay alma 

hakları Birincil Piyasada 13-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa 

sunulmuştur. Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan, nominal 

değeri 4.415.611,995 TL olan B Grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, B Grubu payların tamamının satışı pay 

başına 1,55 TL'den gerçekleşmiştir. 

 

IEYHO… 14/04/2021 tarihinde sermaye artırımına ilişkin hazırlanan izahname taslağının onaylanması için SPK'ya 

yapılan başvurunun 12.08.2021 tarihinde red edildiği Kurul bülteninden öğrenilmiştir. Red gerekçesine ilişkin henüz 

şirkete yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır. 

 

ISKPL… Bedelsiz Sermaye Artırımı… Yönetim Kurulu 13.08.2021 tarih ve 2021/19 no.lu yönetim kurulu kararı ile 

iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştır. 

-Şirketin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç 

kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (% 311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL'ye 

çıkarılmasına, 

-İç kaynaklardan karşılanacak olan 161.115.827 TL tutarındaki sermayenin; 

- 124.957.215 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve 

- 36.158.612 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, 

-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay 

sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 

usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini 

teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına, 

-Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 

"Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (EK) uygun görüş verilmesi için Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 

-İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara 

ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. 

Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm 

resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve 

imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve 

ikmale Şirket imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 

 

IZFAS… 01.06.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketin 16.875.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin %250 oranında nakden olmak üzere 42.187.500 TL artışla 59.062.500 TL ye çıkarılması kapsamında 

izahnamenin onaylanması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olunan başvurunun 

12.08.2021 tarihinde olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021 / 39 sayılı 

haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Red gerekçesine ilişkin henüz şirkete yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır. 
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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.  

 


