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DERHL… Şirketin bugün yapılan Yönetim Kurulunda %51 oranında bağlı ortaklık olan Havana Motorlu Araçlar 

Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bulunduğu sektörde son dönemde meydana 

gelen olumsuzluklar nedeniyle 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan bu sermayenin 

ortaklara payları nispetinde ödenmesine, iştirak Toprak Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin gelecek vadeden ve kar 

marjı yüksek bir sektörde yer alması nedeniyle mevcut sermayesi 10.000.000 TL'nin %225 oranında nakit olarak 

artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılmasına; mevcut ortakların payları oranında Havana Motor'un sermaye 

azaltımından sağlanan fonları da kullanarak söz konusu sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir. Holdingin 

Şirket sermayesi ve kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmek amacıyla aldığı bu kararın ileriki dönemde, 

yenilebilir enerji sektöründe büyüme ve Şirket karlılığında iyileştirme getirmesi beklenmektedir. 

 

DOHOL… Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihli (bugün) toplantısında; 16.920.000,-Amerikan Doları ödenmiş 

sermayesine %100 oranında iştirak edildiği doğrudan  bağlı ortaklık M Investment 1 LLC.'nin  sermayesinin tamamı 

nakden karşılanmak suretiyle 750.000,-Amerikan Doları tutarında artırılarak 17.670.000,-Amerikan Doları'na 

çıkarılmasında; Şirket  tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının  kullanılmasına 

ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 750.000,-Amerikan Doları olarak  belirlenmesine, karar verilmiştir. 

 

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

Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 

01.09.2021 tarihli açıklamaya yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı 

duyurulmuş idi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş 

alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. 
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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.  

 


