
 

 
 

 
23.09.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERHL… İştirak Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 10.000.000 TL'den 22.500.000 

TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün tescil edilmiştir. 10414 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

DOGUB… Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde; 

Şirketin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki 

kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL'den 50.000.000.- TL'ye artırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile 

Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 

edilmiştir. 

-Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 

39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, 

-Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına; 

-Artırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL 

tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel 

Müdürlük Makamına yetki verilmesine, 

-Rüçhan haklarının kullanım fiyatının 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL olmasına, 

1/2 

-Yeni pay alma (Rüçhan) hakkı kullanım süresinin on beş gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 

tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 

Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına, 

-Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna, 

-Belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine, oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GLYHO… 01.09.2021 tarihli açıklamamız ile sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası 

Kuruluna ("Kurul") bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 

01.09.2021 tarihli açıklamamıza ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurula başvuruda 

bulunulacağı duyurulmuş idi. Bu kapsamda ilgili başvuru 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte bu 

husus da kamuya duyurulmuş idi. 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş 

alınması amacıyla yapılan başvuru Kurul tarafından uygun bulunmuştur. 

Kurulun uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir 

ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır. 
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SKTAS… Şirketin 22.09.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile, daha önce alınmış olan 02.09.2021 tarih ve 42 sayılı 

kararının belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Şirketin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut 

ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL (%96,58971 oranında) 

artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 75.566.000 TL nominal değerli paylar için 

rüçhan hakları 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının 

kullanılmasının ardından kalan 269.903,862 TL nominal değerli payların 31 Ağustos – 1 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 31.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 

Artırılan 75.566.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay 

alma hakları kullanma süresi (11.08.2021 – 25.08.2021) içerisinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 45.254.001,50 

TL nakden, kalan payların 31.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan 

satılmasından 759.186,53 TL olmak üzere toplamda 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi 

olmak üzere 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır. 

Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

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

153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu 

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

 


