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DENGE… 18.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve 

Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 

bugün (19.08.2021) müracaat edilmiştir. 

 

GLYHO… Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 

04.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 18.08.2021 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 

payların toplam nominal değeri 1.268.029,303 TL olup kalan paylar, 23 Ağustos - 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş 

günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay 

için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa 

sunulacaktır. 

 

GENIL… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1098 sayılı uygun görüşü kararı çerçevesinde; halka 

arza ilişkin talep toplama işlemleri 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış 

Yöntemi" ile tamamlanmış olup, halka arz fiyatı 10,75 TL olarak açıklanmış ve Şirket sermayesinin 250.000.000 

TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılan 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet pay ve 

ek satış dahil Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu 18.750.000 TL nominal değerli 18.750.000 adet pay 

olmak üzere ihraç edilen toplam 68.750.000 TL nominal değerli 68.750.000 adet payın tamamı, halka arza ilişkin 

İzahname'de belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır. 

Yönetim Kurulu; sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 

İzahname'de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" 

başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş kararı almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda 

bulunulmasına karar vermiş olup ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.08.2021 tarihinde yapılmıştır. 
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Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
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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.  

 


