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AKFGY… Şirket Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2021 tarihinde yapılan toplantıda, aşağıda belirtilen kararlar 

alınmıştır: 

-Şirketin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirket emisyon primlerinden karşılanmak 

üzere 400.000.000 TL arttırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. 

Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye 

Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 

-Şirket sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların 

1.160,61 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 399.996.518,17 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline, 

1.160,61 TL nominal değerli kısmının C grubu nama, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının D grubu nama pay 

olarak verilmesine, 

-Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri 

oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin yeni şeklinin, İhraç belgesinin onaylanması için T.C. Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun ve ilgili diğer kurumların onayına sunulmasına, onay verilmesi halinde tescil ve ticaret sicil gazetesinde 

ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci 

ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılmasına 

-Yukarıda bahsi geçen işlemler için Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri imza sirküleri uyarınca ve Şirket Genel Müdürü 

Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 



 

 
 

 
21.10.2021 

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.  

 


