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ALMAD… Şirketin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 

275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.10.2021 tarihinde 

onaylanan izahname yayımlanmıştır. 

 

AKSEN… Şirketin 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 4.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye 

çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 

05.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Hak Kullanım Tarihi 07.10.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

INVEO… Şirketin uluslararası misyonu kapsamında, daha önceki açıklamalarda duyurulduğu üzere Inveo Yatırım 

Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin ortak markası Finveo olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, İngiltere 

Sermaye Piyasaları'nda faaliyet gösteren aracı kurum iştirak Gedik International Ltd.'nin ünvanı 29.09.2021 tarihi 

itibariyle Finveo Limited olarak güncellenmiştir. Böylece, Inveo Yatırım Holding'in finans sektöründeki iştiraklerinin 

ortak markası olan Finveo, Karadağ' ın ardından Birleşik Krallık'ta da kullanılmaya başlanmıştır. 

Buna ek olarak, 22.09.2021 tarihli açıklamaya istinaden, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan "Inveo Alfa Uluslararası 

İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş." unvanlı şirketin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Finveo Limited'in 

sermaye artırımına iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketin sermayesi 1.035.100 GBP' ye çıkarılmıştır. Yeni 

sermayenin 24.09.2021 tarihi itibariyle de tescil işlemini tamamlamıştır. 

 

PINSU… Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı 

ile, Şirket çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 50.000.000.-TL. (% 111,70) nakit sermaye artırımı 

yapılarak 94.762.708,45.- TL.na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir. 

- Pay sahiplerinin ellerindeki payların %111,70'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.10.2021 ile 21.10.2021 tarihleri arasında 

15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan 

satışa arz edilecektir. 

- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden 

izlenecektir. Payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında 

MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. 

- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak 

kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur. 
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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.  

 


