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AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, 13 Eylül 2021 tarihinde: 
-Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin düzenlemiş olduğu raporda belirtildiği üzere, hisse senedi 
emisyon primlerinden 247.403.635 TL'nin, geçmiş yıllar karlarından 133.204.785,62 TL'nin ve olağanüstü 
yedeklerden 232.560.697,38 TL'nin olmak üzere toplam 613.169.118 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının 
yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına, 
-Sermaye Piyasası Kanunu Madde 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren 
Esas Sözleşmenin 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir. 
 
ANELE… Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL 
tutarının ise Şirket ortağı Rıdvan Çelikel'in sermaye avansı olarak önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar 
nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) 
tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına, 
- Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli 65.000.000 adet payın 13.111.587,863 
TL nominal değerli 13.111.587,863 adet kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal 
değerli 51.888.412,137 adet kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, 
- Şirketin artırılan 65.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 
TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı 
kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A 
grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay 
verilmesine, 
- Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 
nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü 
süreyle satılmasına, 
- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-
128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal 
edilmesine, 
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi 
esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 
- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, 
- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve 
işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret 
Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda 
Anel Holding A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye 
Mukaddes Çelikel ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na münferiden yetki verilmesine 
toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 
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 olarak 27.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması 
süreci 10.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 
Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 
payların toplam nominal değeri 3.057.761,094 TL olup, kalan paylar, 15-16 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 
1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa 
sunulacaktır. 
 
KRSTL… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda 
uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 10/09/2021 ve 18:20:32 de başvuru yapıldığı duyurulmuştu. 
Tadil Edilecek Esas Sözleşme Madde Numarası ve Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK 
Başvuru Tarihi ilgili alanlara giriş yapılarak tekrar gönderilmiştir. 
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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 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 26.08.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına sunulmuş olup, 
13.09.2021 tarihinde tebliğ edilen E-50035491-431.02-00066942831 sayı, 03.09.2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır. 
 
EUHOL… Yönetim Kurulu Üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda; 
-Şirketin 300.000.000- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 
nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 300.000.000 -TL 'ye 
çıkarılmasına, 
-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ve ortaklardan her birinin artan sermayeye paralel 
olarak sahip oldukları payları oranında (%400) yeni pay alabilmelerine, 
-Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında; A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı pay 
verilmesine, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, 
-Nakden arttırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 2.400.000 Türk Liralık kısmı A grubu 
nama yazılı ve 237.600.000 Türk Liralık kısmı B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, 
-Ortakların nakit olarak artırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma 
haklarının 1 adet (=1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son 
günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 
-Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra 
kalan payların; nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. İkincil Piyasası'nda oluşacak fiyat 
üzerinden iki (2) işgünü süreyle satılmasına, 
-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 
şirket ortaklarına kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları 
çerçevesinde kullandırılmasına, 
-Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'den aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli 
sözleşmenin akdedilmesine, 
-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve 
işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T.C 
Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması 
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. 
 
RYGYO… Şirketin 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayenin, 
tamamı nakden karşılanmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni 
pay alma haklarının kullanımı 27/08/2021 tarihinde başlayıp 10/09/2021 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni pay 
alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal 
değeri 453.414,661 TL olup, kalan paylar 15/09/2021-16/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak 
kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 
 
ISKPL… Işık plastik şirketi 51.802.638 TL olan mevcut sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere % 
311,0185 oranında 161.115.827 TL bedelsiz artırılarak 212.918.465 TL‘ye çıkarılma kararı alındığını bildirdi. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

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.  

 


