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IDEAS… Şirketin 10.09.2021 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim 

A.Ş.'nin bugün akdedilen genel kurul toplantısında 5.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL'na 

çıkarılmasına, artırılan 45.000.000.-TL'nin  ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin 

sahip olduğu paylara tekabül eden 9.000.000.-TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına 

paylar oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

ISKPL… Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı 1 Eylül 2021 tarih ve 2021/21 

sayılı karar ile tadil edilmiş, Şirketin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (%311,0185 oranında) artırılarak 

212.918.465 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye 

artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 9 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır. 1 Eylül 

2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşme tadil metni 9 Eylül 2021 tarihi itibari ile SPK 

tarafından onaylanmıştır. 

 

KNFRT… Ortaklığın sermayesinin 74.259.683,17 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karından, 24.740.316,83 TL 

tutarındaki kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye 

artırılması nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih 

ve 45/1325 sayılı kararıyla onaylanmıştır.  

Ortakların artırılan 99.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %300'ü oranında 

bedelsiz pay alma hakları vardır. Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olunan tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç 

belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin 

gösterilmiş olduğu beyan edilmektedir. 

 

KRSTL… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda 

uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (10/09/2021) başvuru yapılmıştır. 

 

OMD, OSMEN… Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi 

kapsamında şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak, Yönetim Kurul şirket çıkarılmış sermayesinin 20.431.259 

TL'ye yükselmiş olması kapsamında Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi tescil olmuştur. 

 

ZOREN… Şirketin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki 

çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde;  11.08.2021 

tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

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

payların toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası olup, kalan paylar, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş 

günü süreyle Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal 

değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan 

satışa sunulacaktır. 

Satılamayan payları, Şirketin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir. 
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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.  

 


