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KATMR… 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 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 Kurulu'na bugün itibarıyla (23.09.2021) başvuru yapılmıştır. 

 

KNFRT… Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil İlanı yayımlanmıştır. Mevcut Sermaye (TL): 33.000.000 

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL): 99.000.000,000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%): 

300,00000 

 

TSGYO… Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketin çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası'na 

çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alım (rüçhan) hakları, 

01.09.2021 ile 15.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından 

sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli paylar 20.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 

tamamen satılmıştır. 

Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirket Yönetim Kurulu, 23.09.2021 tarihli toplantısında şu hususları 

karara bağlamıştır: 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası 

arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 

(Yüzellimilyon) TL nominal değerli payların yeni pay alma hakları, 01 Eylül – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 gün 

süreyle kullandırılmış ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli 

paylar 20 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı 

tamamlanmış olup, sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirket Yönetim Kurulu; 

-Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" 

başlıklı 7'nci maddesinin işbu karar ekinde yer verilen yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye 

Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü 

nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve, 

-Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi 

konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliğiyle karar vermiştir. 

Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 01 Eylül 2021 ve 15 Eylül 2021 tarihlerinde toplam 149.879.549,260 TL 

nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 120.453,780 TL nominal değerli payların 20 Eylül 2021 tarihinde 

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 392.679,313 TL fon girişi sağlanmıştır. Böylece 

sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 150.272.228,573 TL'dir. 
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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.  

 


