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AKFGY… Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 555.353.668 TL 

(%161,13726 oranında) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 555.353.668 TL 

nominal değerli paylar için rüçhan hakları 03.08.2021 – 17.08.2021 tarihleri arasında 14 gün süre ile kullanılmış 

olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 97.086,292 TL nominal değerli payların 20 – 23 Ağustos 

2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da 

halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 20.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 

Artırılan 555.353.668 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay 

alma hakları kullanma süresi (03.08.2021 – 17.08.2021) içerisinde 483.548.632,99 TL mahsuben ve 71.707.973,04 

TL nakden, kalan payların 20.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan 

satılmasından 204.852,08 TL olmak üzere toplamda 483.548.632,99 TL mahsuben ve 71.912.825,12 TL nakit girişi 

olmak üzere 555.461.458,11 TL fon sağlanmıştır. 

Nakit olarak artırılan 555.353.668 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 

900.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu 

karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ARDYZ… Mevcut 23.875.000 TL olan sermayenin, 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 ilişkin bedelsiz 

sermaye artırımı ve Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınması 

amacıyla 23.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

ODAS… Şirketin 600.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL bedelli artırılarak 

1.400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 

23.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

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

payların toplam nominal değeri 31.203.426,190 TL olup, kalan paylar, 25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş 

günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal 

değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa 

sunulacaktır. 

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun 

www.kap.org.tr, Şirketin internet adresi www.odasenerji.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.halkyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

 

RYGYO… Şirketin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması 

nedeniyle ihraç edilecek 253.999.999-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. 
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SEKUR… Şirket merkezinde 24/08/2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu şu hususları karar altına almıştır; 

-Şirket 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde kalmak suretiyle, 19.01.2021 tarihinde KAP da yaptığı açıklama ile bedelsiz sermaye artışı başvurusunda 

bulunduğunu açıklamıştı. 

Ancak başvurunun bir netice ile bağlanamaması ile o tarihlerde 7326 sayılı Vergi tasarısı gözetilerek 25.05.2021 

tarihinde başvuru geri çekilmiştir. 

Başvuru ilgili tüm mevzuatlar ve düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiş ve çalışmalar tamamlanmış olup; 

Yasal düzenlemelerin azami limitleri içerisinde kalarak %152 oranında iç kaynaklardan artırılmak suretiyle 

sermayenin 13.885.000 TL den, 35.000.000-TL'ye çıkarılmasına, 

-İç kaynaklardan arttırılan 21.115.000 TL'nin 4.769.102,07 TL'sı Hisse senedi ihraç primlerinden,11.224.012,73 

TL'si Olağanüstü yedeklerden ve kalan 5.121.885,20 TL'sı ise Bağlı ortaklık temettü gelirlerinden karşılanmasına, 

-Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine şirket 

sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 

-30.06.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan 19.484.668 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, "Kar veya Zararda 

Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler" hesabında izlenen yabancı para çevrim farklarından 

mahsup edilerek kapatılmasının yapılacak ilk genel kurul onayına sunulması konusunda Sermaye Piyasası 

Kuruluna taahhüt verilmesine, 

-Sermaye artışına ilişkin olarak; Ana sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline, 

-Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin, ana sözleşme değişikliğinin onaylanması ve söz konusu 

sermaye artırımına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve diğer süreçlerin 

tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
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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.  

 


