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AKFGY… Şirketin 1.0000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 555.353.668 TL 

tutarında (%161,13726 bedelli) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 

555.353.668 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri 

nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 900.000.000 TL'ye yükselmiş 

olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun 

görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.08.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

 

BALAT… 31.08.2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu 2021 / 14 Sayılı Tahsisli Sermaye Artışı kararı 

doğrultusunda gerekli evrakları tamamlayarak,  bu gün 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna başvuru 

yapılmıştır. 

 

DARDL… Şirketin, 27.08.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, ortakların kullanmadığı 

yeni pay alma haklarına ilişkin toplam 2.429.748,290 Türk Lirası nominal değerli payların tamamı Borsa İstanbul 

A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 01.09.2021 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır. 

 

GLYHO… Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile 

Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı 

nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan 

İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında 

olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

- Yeni pay alma haklarının 322.843.560,767 nominal değerli kısmı İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 4 

Ağustos 2021 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında kullanılmış, 

- Yeni pay alma haklarının kullanımdan sonra kalan 1.268.029,303 TL'lik nominal değerli pay 23 Ağustos ve 24 

Ağustos 2021 tarihlerinde, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük 

olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş (BİAŞ) Birincil Piyasa'da, 2 iş günü süreyle satışa sunulmuş ve ilgili payların 

tamamının satışı 23 Ağustos 2021 itibarıyla tamamlanmıştır. 

Bu çerçevede sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline 

ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacaktır. 

Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir 

ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır. 

 

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 11.606.949,14 TL'si Özel 

fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 

5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı 

karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 

10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 

yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 

33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü 

yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması için ihraç edilecek 141.680.000,00 

TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. 
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KRSTL… Şirketin, 27/08/2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna 

istinaden, ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 

1.481.830,314 Türk Lirası değerli payların 01/09/2021-02/09/2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı 

duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01/09/2021) itibariyle tamamlanmıştır. 

 

VESBE… 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Şirket 01.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı 

çerçevesinde, olağanüstü yedeklerden, hisse senedi ihraç priminden, kanuni yedek akçelerden ve özel fonlardan 

karşılanmak üzere toplam 1.410.000.000 TL'nin, 20.08.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına 

aktarıldığı Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 24.08.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit 

edilmiş olup, artırılan 1.410.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve tescil 

ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin ekteki maddesinin yeni 

şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.09.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. 
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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.  

 


