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BASCM… Şirketin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin dış kaynak borçlarının 

finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas 

sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve 

artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, sermaye 

artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri 

üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı kapsamında 

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni 

uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben 

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, esas Sözleşme değişikliğine yönelik 

gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına 

sunulmasına karar verildiği 06.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır. 

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 

uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde yapılan 

başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-10085 sayı, 24.08.2021 tarihli yazı ile 

onaylanmıştır. Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi Ticaret Bakanlığı onayına sunulacaktır. 

 

GEDZA… Şirket çıkarılmış sermayesinin, 11.664.000,00 TL tutarındaki kısmı 2020 yılı Dönem Net Kârı hesabından 

karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'na artırılması talebine, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 23.08.2021 tarih ve E-

29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı 25.08.2021 tarihinde şirkete iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin 

duyuru 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır. Sermaye artımı tescili Gediz Ticaret 

Sicil Müdürlüğü'nün 26.08.2021 tarih ve 97 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım 

başlangıç tarihi 31.08.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

ISBIR… Ortaklık sermayesinin, tamamı iç kaynaklarda karşılanmak suretiyle, 635.040 TL'den 32.387.040 TL'ye 

artırılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi onayı, 26.08.2021/42 sayılı SPK Bülteninde 

duyurulmuştur. 

 

KATMR… Şirketin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye 

yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında 

onaylanmıştır. 

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 26.08.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay almak 

hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.08.2021 ile 10.09.2021 tarihleri arasında 

15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir. 

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, 

Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler 

AŞ.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 

altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması 

halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka 

arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek 
satın alınacaktır. 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.katmerciler.com.tr/
http://www.infoyatirimi.com/
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KRSTL… Şirketin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde ortaklar yeni pay alma haklarını 

11/08/2021 ile 25/08/2021 tarihleri arasında kullanmışlardır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 

payların toplam nominal değeri 1.481.830,314 TL'dir. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satış 

tarihleri ayrıca duyurulacaktır. 

 

KRVGD… Yönetim Kurulu 25.08.2021 tarihinde şirket merkezinde tüm üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya 

katılanların oy birliği ile şu kararları almıştır: 

Şirket Yönetim Kurulu'nun (01.01.2020-31.12.2020) tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine 

dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal 

sonuçlarına göre, 

-2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz 

kâr payı dağıtılmasına, 

-Ödenmiş sermayenin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 

03.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir. Ancak kar payından bedelsiz 

sermaye artırımı gündemimizde olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun PAY TEBLİĞİ(VII-128.1)Madde 

16/6 da belirtildiği üzere kar payının pay olarak dağıtılabilmesi için, kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık 

ortaklıklarda kar payının pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararının hesap dönemini izleyen beşinci 

ayın son iş gününe kadar kurula yapılması gereken başvuru süresi yaşanan pandemi süreci nedeniyle yapılamamış 

olup bu bedelin geçmiş yıllar karı hesabından sermayeye eklenmesiyle karşılanmak üzere bedelsiz sermaye 

artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 

-Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay 

Senetleri" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 

("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul' un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli 

tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 

12.07.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen pay gruplarının dağıtım nisabı değiştiğinden 

iş bu kararların alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Güncellenen Yönetim Kurulu kararı ve ek belgeler 

26.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir. 

 

SKTAS… Şirketin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 

153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 11.08.2021 tarihinde başlayıp 

25.08.2021 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni 

pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 269.903,862 TL olup, kalan paylar 31.08.2021 – 

01.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. 

Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak 

fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması 

durumunda satış sona erdirilecektir.  
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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.  

 


