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AKSEN… Şirketin 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 4.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye 

çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 

başvurunun onaylandığı bilgisi 23.09.2021 tarihli ve 2021/47 sayılı bültende yayınlanmıştır. 

 

DENGE… Şirketin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,-TL. olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin 

sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.09.2021 tarihinde tescil olup, 

23.09.2021 tarih ve 10415 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.  

 

METUR… Bağlı ortaklık Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımı… Sermayesinde 

%100 oranında pay sahibi olunan Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kare 1) sermayesinin 

50.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan sermayenin tamamının Kare 1'den olan alacağa mahsup 

edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketten herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır. 

 

OSTIM… Şirketin 133.404.250 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 765.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %18 oranında bedelsiz artırılarak 157.417.015 TL'ye çıkarılması ve esas 

sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylandığı 

bilgisi 23.09.2021 tarihli ve 2021/47 sayılı bültende yayınlanmıştır. Artırılan tutarın 14.707.672.51 TL'si İç 

Kaynaklardan, 9.305.092,49 TL'si Kâr payından karşılanmıştır. 

 

RTALB… Tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi 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. 

 

TSGYO… Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Eylül 2021 tarihli kararı doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve 

Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 24 Eylül 

2021 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 

gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. 
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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.  

 


