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MTRKS… Şirketin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kuruluna 

verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000TL'na çıkarılmış 

olup 5.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olunan başvuru, 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

 

RTALB, GLRYH… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde 06/10/2021 tarihinde toplanarak şu hususları karar 

altına almışlardır. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2021 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 bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 

1.788.651 TL nominal değerli kısmı Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmı ise İCG 

Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye olmak üzere toplam 1.970.214 TL nominal değerli payların 24,32 TL birim pay 

fiyatından satış işlemi 30.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, 

Şirket tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında toplam 47.915.628,04 TL fon sağlanmıştır. 

 

Nakden ve tahsisli olarak artırılan 1.970.214 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde 

tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketin esas sözleşmesinin 

sermayeye ilişkin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini 

teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, 08.10.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 

 

SNPAM, SONME…  İştirak Sönmez Çimento AŞ 'nin 8.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında  ; 

-Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle   620.000.000 TL ye çıkarılması için  Ana Sözleşmenin 

sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine, 

-Artırılan  sermaye karşılığında ortakların  payları  oranında rüçhan hakkı kullanmasına, 

-Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine, ilişkin gündemin 

kabul edildiği bilgisi alınmıştır. 

 

VESBE… 20.08.2021 ve 01.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirketin 190.000.000 TL 

tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, 

%742 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 

6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. 
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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.  

 


