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ODAS… Şirketin 24.08.2021 tarihli açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay 

sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 31.203.426,19 TL nominal değerli payların 

Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmasına yönelik olarak ilgili payların tamamının satışı 25.06.2021 

(bugün) itibarıyla tamamlanmıştır. 

 

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 

güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı kararı ile 

onaylanmıştır. 

Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar şu şekildedir; 

- Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları 

oranında ve nominal bedel üzerinden 27/08/2021 ile 10/09/2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı 

bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan 

satışa arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak 

yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. 

- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek 

olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK 

düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. 

- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar bu haklarını Rüçhan Hakkı Pazarı'nın 

açık olduğu süre içinde satabilirler. 

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması halinde "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. 

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 

satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 

üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, 

Şirketimize iletilen satın alma taahhüdü çerçevesinde, bedelleri tam ve nakden ödenerek Sn. Egemen Döven 

tarafından satın alınacaktır. 

 

SEKUR… Şirketin 24/08/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 

200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelsiz olarak %152 oranında artırılmak suretiyle 

35.000.000-TL'ye çıkarılması ve Ana sözleşmenin tadili için 25/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna 

başvuru yapılmıştır. 
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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.  

 


