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DERHL… 07.10.2021 tarih ve 2021-42 nolu yönetim toplantısında şirket tahsisli sermaye artırımına karar vermişti. 

İlgili ihraç belgesi bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. 

 

DZGYO… Şirketin 06.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 

400.000.000 TL artırılarak 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması 

talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 18.10.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. 

 

GSDDE… Şirketin 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, 97.819.144,36 TL (%187,46174) bedelli artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 

Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni 

çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay 

Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 

6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış 

olunan başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı 

yazısı ile onaylanmıştır. 

 

INVEO, GEDIK… Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 

96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin 

izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla 

onaylanmıştır. 

Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %220 olup, ellerindeki payların %220'si oranındaki yeni 

pay alma hakları 20.10.2021 – 03.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 2 TL olarak belirlenmiştir. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan 

edilecek tarihlerde, 2 (iki) işgünü süreyle ve nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil 

Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda, 

Şirket yönetim kurulu başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç; kalan payları satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 

(üç) iş günü içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin 

tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan ve taahhüt etmiştir. 

 

SONME… Bedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 18/10/2021 tarihinde tescil olup, 18/10/2021 tarih ve 

10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

TSGYO… Şirketin ödenmiş sermayesinin 500.000.000 Türk Lirasından 650.000.000 Türk Lirasına çıkarılması 

sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin yeni şekline ilişkin Sermaye 

Piyasası Kurulu'na yapılmış olunan başvuru 29 Eylül 2021 tarihinde onaylanmış olup, 18 Ekim 2021 tarihinde 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 



 

 
 

 
19.10.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

 

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.  

 


