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KAREL… Şirketin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 200.000.000,00 TL'ye 
çıkartılması işlemi 14.09.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 14.09.2021 tarihli ve 
10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur. 
 
MEGAP… Şirket çıkarılmış sermayesinin, esas sözleşmemizde 99.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere, 38.000.000,- TL'den 49.436.047,- TL'ye 
artırılmasına, 
-Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortakların yeni pay alma haklarının tamamen 
kısıtlanmasına, 
-Yeni ihraç edilecek 11.436.047,- TL nominal değerli payların tamamının her biri 1,- TL itibari değerde toplam 
11.436.047 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına, 
-Söz konusu (B) grubu payların "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına, 
a) Pay Satış Bilgi Formu'nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylanması 
çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.736.047 TL nominal değerli payların 
12.02.2021-01.03.2021 tarihleri arasında toplam 54.297.112,77 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin 
tamamının Şirkete sermaye avansı olarak konulması, 
b) İkinci defa hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 02.07.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.700.000,- TL nominal değerli payların 09.07.2021-
30.07.2021 tarihleri arasında toplam 46.614.430,12 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının 
Şirkete sermaye avansı olarak konulması nedeniyle toplam 100.911.542,12 TL tutarındaki sermaye avansının SPK 
tarafından belirlenen yöntemle hesaplanacak fiyatlardan tahsisli olarak satılmak amacıyla satışın gerçekleştirildiği 
toplam nominal pay tutarı olan 11.436.047 TL tutarında (B) grubu hamiline payların ihraç edilmek suretiyle tahsisli 
sermaye artışının gerçekleştirilmesine 
-SPK'nın onayı çerçevesinde, tahsisli sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamı SPK onaylı ilk Pay 
Satış Bilgi Formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 54.297.112,77 TL'den ve SPK onaylı ikinci Pay Satış 
Bilgi Formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 46.614.430,12 TL'den düşük olmayacak şekilde 
satılacağından, 1,- TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının sırasıyla 9,465946 TL ve 8,177970 TL olarak 
satış tarihlerinden önceki 5 iş günü içinde Borsa'da oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından düşük 
olmayacak şekilde belirlenmesine, 
-Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara 
başvurulmasına, 
-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların SPK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt 
Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi olarak çıkarılmasına, 
-SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Payları borsada işlem gören 
ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının Borsanın ilgili 
pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur." hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa 
İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına, 
-SPK tarafından onaylanan her bir Pay Satış Formu sonrasında gerçekleştirilen pay satışları sonrasında hazırlanan 
işbu kararın ekinde yer alan iki adet "Fon Kullanım Yeri Raporu"nun onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
TSK, TSKB, TSGYO… TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli 
sermaye artırımı işleminde, 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde banka, 
TSKB GYO'da sahip olduğu 33.333.333,32 adet A grubu nama yazılı, 13.637.036,67 adet B grubu nama yazılı ve 
398.701.147,72 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 445.671.517,71 TL nominal değerli paydan 
yeni pay alma haklarını, sahip olduğu payların %100'ü oranında kullanmıştır. 
 
YESIL… Şirketin bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi 
olan 7.maddesinin tadil onayı için 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde 
03.08.2021 tarihinde onaylanmıştır. 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
04.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01-9316 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7. maddenin değiştirilmesine 
oybirliği ile karar verilen genel kurul gündem maddesi kararı, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarıyla 
birlikte 13.09.2021 tarihinde tescil 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.  

 


