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AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, 1 Eylül 2021 tarihinde, kamuya açıklanan 613.169.118 TL 

tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı kaynaklarının 30.06.2021 tarihli mali tablolar kapsamında yeniden 

belirlenmesine karar vermiştir: 

· Olağanüstü Yedekler: 232.560.697,38 TL 

· Emisyon Primi: 247.403.635,00 TL 

· Geçmiş Yıllar Karları: 133.204.785,62 TL 

Bedelsiz sermaye artırım tutarı değişmemiş olup, SPK nezdindeki onay süreci halen devam etmektedir. 

 

GSDDE… Şirketin 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na 

istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 176.418,174 TL nominal 

değerli payların 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da satışa sunulması 

neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 2 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

QUAGR… Şirketin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 120.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesi 

ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 10.08.2021 tarihinde 

Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 

 

SKTAS… 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, Şirketimizin 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. 

 

YESIL… Şirketin bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi 

olan 7.maddesinin tadil onayı için 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde 

03.08.2021 tarihinde onaylanmıştır., 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 

sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

04.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01-9316 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7. maddenin değiştirilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 



 

 
 

 
3.09.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
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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.  

 


