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KRVGD… Bedelsiz sermaye artırımı - bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıcı tarihi hakkında,… Şirketin 

187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

kalmak kaydıyla, 52.500.000 TL'si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240.000.000 

TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için 13.07.2021 tarihinde Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvuru onayı Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve 2021/44 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.15.09.2021 tarihinde SPK tarafından 

onaylanan ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni şirkete ulaşmıştır. 

Şirketin 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde kalmak kaydıyla, 52.500.000 TL'si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 

240.000.000 TL'ye çıkarılması dolayısıyla ihraç edilecek 52.500.0000 TL nominal değerli paylarla ilgili olarak 'pay 

alma hakkı' kullanımına 20.09.2021 tarihinde başlanacaktır. 

 

RTALB… RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 100.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma 

hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden 

aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP 

Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek 

pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarına kadar artırılması ve artırılan sermaye tutarını 

temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış bedeli 43.500.000 TL'ye 

tekabül eden kısmının Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye (Güler Yatırım A.Ş.) ve 4.415.628,04 TL'ye 

tekabül eden kısmının ise Şirket ortaklarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye (İCG A.Ş.) halka arz edilmeksizin 

tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılması nedeniyle 

ihraç edilecek paylar için hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,  

 

a. 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa’nın TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi ve her durumda İCG A.Ş. için 2,76 TL’den az olmaması,  

 

b. Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak 

başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru 

sonucunda hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınarak, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi 

suretiyle olumlu karşılanmasına,  

 

- İCG A.Ş. ve Güler Yatırım A.Ş. tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların İCG A.Ş. ve 

Güler Yatırım A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle 

Borsa’da satılamayacağına karar verilmiştir. 

 

TSGYO… Şirketin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 

karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk 

Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 01.09.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım 

süreci 15.09.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 120.453,780 TL olup, 

ilgili paylar 20.09.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 

aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak 
fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 
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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.  

 


