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BALAT… 31.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında gündem maddesi olan 04.06.2021 Tarih ve 

2021 / 06 nolu Yönetim Kurulu Karar'ını iptal edilerek ekteki Yönetim Kurulu Kararı'nın  güncellenmesine ve 

10.054.000 TL tutarında Tahsisli Sermaye Artırım Kararı verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

INVEO, GEP… Yönetim Kurulunun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden,  

-Bağlı ortak Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.  ' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan 

çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine, 

-Artırılacak olan 700.000 TL sermayesinin, 520.808,86 TL' nin iç kaynaklarından ödenmesine, 179.191,14 TL ' nin 

ise tescilden önce Şirket tarafından ödenmesine, 

-İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Sermaye artırımına ilişkin Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu‘ na başvuruda 

bulunmuştur. 

 

KNFRT… Şirketin bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında aldığı 05.07.2021 tarih ve 2021/12 nolu Yönetim 

Kurulu Kararı, alınan 2021/13 nolu karar ile güncellenmiştir. Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolar 

kapsamında bedelsiz olarak arttırılan 99.000.000TL sermayenin 74.259.683,17 –TL'sinin geçmiş yıllar karından, 

kalan 24.740.316,83 –TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde 

bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 

 

MRGYO… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi hususunda uygun 

görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (31.08.2021) 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. 

Artırılan 800.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 128.413.938,28 

TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup 

edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 04 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 

640.382.804,48 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 31.203.426,19 TL nominal değerli payların 25- 

26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 

44.627.458,03 TL fon girişi sağlanmıştır. 

Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 813.424.200,79 TL'dir. 

 

SKTAS… Şirketin 26.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, 

pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 269.903,862 TL nominal değerli 

payların 31 Ağustos ve 1 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı 

sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 

 

ZOREN… 24.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Şirketin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 

2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin uzatılması nedeniyle yapılan 

ve Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahname değişikliğinin, Şirketin adresindeki 

www.zorluenerji.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve halka arzda satışa 

aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde 

yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmiştir. 
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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.  

 


