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AVGYO… Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 ve 20 parsellerde bulunan iki adet 
akaryakıt istasyonunun mevcut kiracısı Mepet Metro Petrol ve Tesisler San.Tic.A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesinin 
22.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve aylık kira bedelinin 60.000+KDV olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

DIRIT… 27/08/2021 tarihli açıklamamızda belirtilen Orkun  Arslan isimli yatırımcı ile 25 milyon TL yatırım sözleşmesi 
imzalanmıştır ve 2 yıl ödemesiz dönem içermektedir ifadeleri ile ilgili hissedarlardan ve ilgili kamu otoriteleri tarafından 
daha net ifadeler olması yönünde talepler iletilmiştir. 

Bu kapsamda, yatırım sözleşmesinin içeriği ve amacı, şirkete finansman sağlamak, ödemeler dengesini kurmak ve 
battaniye/halı üretim tesisinin faaliyeti için gerekli işletme sermayesini sağlamaktır. Bu finansman paketi içerisinde 
Polyester ürüne dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Orkun Arslan tarafından sağlanan bu 
finansman tutarı finansal tablolarda yabancı kaynak(borç) olarak şu an muhasebeleştirilmektedir. Ancak bu tutar 
tamamlandıktan sonra alacağa karşılık tahsisli sermaye artırımına dönüştürülecektir. Sermaye artırımı sonrası elde 
edilecek yeni payların "2 yıl satışı yapılamaz", sınırlamaları olması durumunda bu 2 yıllık süreyi beklemeyi yatırımcı 
taahhüt etmektedir. 

 

INVEO… Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan, 
INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye küresel genişleme planları ve büyüme stratejisi 
çerçevesinde 5.600.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. 

 

KORDS… Indokordsa operasyonlarda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 
6.6 iplik üretim hattı, müşterilere hizmette hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde başarılı 
bir şekilde üretime başlamıştır. 

 

KTSKR… Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş)  arasında 01.02.2021 - 31.01.2023 
tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.09.2021 tarihi itibari 
ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

 

KTSKR… Şirketin  68. Pancar tesellüm ve Şeker üretim kampanyası  24.09.2021 Cuma günü başlayacaktır. 

 

MERKO… 10.03.2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan duyurulan Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından 
ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 21.09.2021 
tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmıştır. Dosyanın gelecek celsesi 30.09.2021 tarihinde görülecek olup 
gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

 

METUR… Yönetim Kurulunun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 
270.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 
"Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. 

 

MSGYO… Mistral GYO A.Ş. 2020 Yılına Ait Kar Dağıtım Önerisi... Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 
15.11.2021  Brüt: 0,0327296  Net: 0,0327296 

 

TRILC… Sputnik light  aşısının  Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 
başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek 
ve ChemRar Firmasının global Pazardan gelen  aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzere; TURK İlaç Ve Serum 
Sanayi A.Ş tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir. 

ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi 
heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin  neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim ve 
dağıtımı için uygunluk onayını almış, yapılan ziyaret neticesinde  Sputnik Light aşısı  için tahsis edilen kapasite  50 
milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir. 
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A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
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M SATIM HABELER 

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.  

 

 


