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IZMDC… Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.09.2021 tarih ve 20 nolu toplantısında, Bağlı ortaklık İzdemir Enerji Elektrik 

Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, toplam 110.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye 

yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkının 104.434.000,00 TL tutarında kullanılmasına ve bu şekilde % 82,76 

oranındaki payın % 85,44 oranına yükseltilmesine  karar verilmiştir. 

 

KATMR… Sermaye Artırımının Tamamlanması… Şirketin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden 

olmak üzere 435.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 652.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç 

edilen 435.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 27.08.2021 – 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün 

süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 3.057.761,094 TL nominal değerli 

payların 15 – 16 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı 

neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 15.09.2021 tarihi itibariyle 

tamamlanmıştır. 

 

Artırılan 435.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay 

alma hakları kullanma süresi (27.08.2021 – 10.09.2021) içerisinde 53.533.201,16 TL mahsuben ve 378.409.037,83 

TL nakden, kalan payların 15.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan 

satılmasından 4.464.474,44 TL olmak üzere toplamda 53.533.201,16 TL mahsuben ve 382.873.512,27 TL nakit 

girişi olmak üzere 436.406.713,43 TL fon sağlanmıştır. 

 

Nakit olarak artırılan 435.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 

652.500.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu 

karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

RTALB, GLRYH… Tahsisli Sermaye Artırım Hk… Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli toplantısında alınan 

karar doğrultusunda, Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile 

mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış 

hasılatı 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 

Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan 

yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar 

artırılmasına ilişkin olarak 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu 

karşılandığı 16.09.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır. 

 

Güler Yatırım Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye tahsisli olarak satılacak paylar için payların ilgili 

hesaplara aktarılacağı tarihi izleyen iki (2) yıl boyunca Borsa'da satışa konu edilmemesi hususunda Güler Yatırım 

Holding A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından taahhüt verilmiştir. 

 

Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler 

kamuyla paylaşılacaktır. 
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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.  

 


