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DARDL… Şirketin 595.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 53.281.753 TL olan 

çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 1000 oranında 532.817.530 TL nakit (bedelli) 

artırılarak, 586.099.283 TL 'na çıkarılmasına karar verilmişti. 12.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay 

alma haklarının kullandırılması süreci 26.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 31.08.2021 – 

01.09.2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 

530.387.781,78 TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklardan, 7.592.692,66 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil 

Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirkete toplam 537.980.474,44 TL nakit girişi sağlanmıştır. 

 

RYGYO… Şirketin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 

500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin E3 maddesinde belirtildiği üzere; 

ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. A ve B Grubu toplam 152.381.689,67 adet pay karşılığında 

yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve toplam 157.381.689,67 TL nakden ödemeyi taahhüt etmiştir. 

Yeni pay alım süresi 27/08/2021-10/09/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 10/09/2021 tarihine kadar yapılacaktır. 

 

AKFGY… Şirketin 1.0000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 555.353.668 TL 

tutarında (%161,13726 bedelli) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 

555.353.668 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri 

nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 900.000.000 TL'ye yükselmiş 

olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun 

görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2021 

tarih ve E-10391 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketin yeni sermayesinin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 

başvuru yapılacaktır. 
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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.  

 


