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AKFGY… Şirketin 18.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na 

istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 97.086,292 TL nominal 

değerli payların 20 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı 

sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır. 

 

GEDZA… Şirket çıkarılmış sermayesinin kar payından % 100 oranında bedelsiz artırılması için yapılan başvuruya, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır. 

 

VESBE… Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şu kararları almıştır. 

-Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-milyar TL (İkimilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak 

şekilde, 190.000.000.-TL (YüzdoksanmilyonTürkLirası)'ndan 1.410.000.000-TL 

(BirmilyardörtyüzonmilyonTürkLirası) tutarında (%742 oranında) artırılarak 1.600.000.000.-TL 

(BirmilyaraltıyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına, 

-Çıkarılacak 1.410.000.000.-TL sermayenin 1.328.436.274,48-TL'sının olağanüstü yedeklerden, 37.945.054,80-

TL'sının hisse senedi ihraç primlerinden, 30.842.843,26-TL'sının kanuni yedek akçelerden ve 12.775.827,46-

TL'sının özel fonlardan karşılanmasına, 

-Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.410.000.000.-TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay 

sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, 

-İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin 

yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir. 
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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.  

 


