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A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 
 

Toplantı Tarihi  : 13/12/2021 

 

Toplantı Yeri   : Şirket Merkezi 

 

Toplantı Sıra No  : 2021-13 

 

Hazır Bulunanlar : Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Haluk LAP, Hatice Özge 

TOPÇU 

 

 

GÜNDEM                : Sermaye artırımı. 

 

KA R A R :  Şirketimizin sermaye artırımı konusunda aşağıdaki şekilde 

karar alınmıştır. 

 

1) Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket’in 120.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %300 

oranında tahsisli ve nakit sermaye artırımı yoluyla 90.000.000 TL artırmak suretiyle 

120.000.000 TL’ye çıkarılmasına, 

 

2) 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının belirlenmesinde, Şirketin 30.09.2021 

tarihli finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının (41.958.393 TL) Şirketin 

mevcut çıkarılmış sermayesine (30.000.000 TL) oranının dikkate alınmasına ve 1 TL 

nominal değerli her bir payın satış fiyatının 1,40 TL olarak belirlenmesine, 

 

3) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak 90.000.000 TL nominal değerli payların, 

Şirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma 

hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 74.999.000 

TL nominal değerli kısmının halka arz edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket 

ortaklarından Murat GÜLER’e 15.001.000 TL nominal değerli kısmının ise halka arz 

edilmeksizin 1,40 TL beher fiyatla Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding 

A.Ş.’ye satılmasına, 

 

4) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 

90.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında 

ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda 

bulunulmasına, 

 

5) Nakden artırılan 90.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu 

hamiline yazılı ve 1,40 TL fiyatla primli olarak ihraç edilmesine, 

 

6) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların 

yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için resmi kurum ve 

kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki 

verilmesine ve  



 

 

 

 

 

7) Ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret 

Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına,  

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri akabinde esas sözleşme 

tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine 

 

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 Murat GÜLER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

   

 

 

 

  

Ayşe TERZİ 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili 

Haluk LAP 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Hatice Özge TOPÇU 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

ESKİ YENİ 

8. SERMAYE 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre, 120.000.000,00-TL 

kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, 

herbiri 120.000.000,00 TL itibari değerde 

120.000.000 adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 

yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından 

sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 

kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 

için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir 

süre için yetki alması zorunludur.  

 

Şirket'in başlangıç sermayesi beheri 1,00 

Türk Lirası değerinde 15001000 adet A 

Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası 

değerinde 14999000 adet B Grubu paya 

ayrılmış toplam 30000000,00 Türk Lirası 

değerindedir. Bu payların 15001000 adedi 

nama 14999000 adedi hamiline yazılıdır. 

 

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 

15001000 adet A Grubuna karşılık gelen 

15001000,00 Türk Lirası MURAT 

GÜLER tarafından nakdi, 

 

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 

14999000 adet B Grubuna karşılık gelen 

14999000,00 Türk Lirası GÜLER 

YATIRIM HOLDİNG ANONİM 

ŞİRKETİ  tarafından nakdi, olarak taahhüt 

edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların 

itibari değerinin tamamı şirketin 

tescilinden önce ödenmiştir. 

 

8. SERMAYE 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre, 120.000.000,00-TL kayıtlı 

sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 

120.000.000,00 TL itibari değerde 

120.000.000 adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur.  

 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 

Türk Lirası değerinde 15001000 adet A 

Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 

104.999.000 adet B Grubu paya ayrılmış 

toplam 120.000.000 Türk Lirası değerindedir. 

Bu payların 15001000 adedi nama 

104.999.000 adedi hamiline yazılıdır. 

 

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15001000 

adet A Grubuna karşılık gelen 15001000,00 

Türk Lirası MURAT GÜLER tarafından 

nakdi, 

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 

74.999.000 adet B Grubuna karşılık gelen 

74.999.000 Türk Lirası MURAT GÜLER 

tarafından nakdi, 
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 

30.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen 

30.000.000 Türk Lirası GÜLER YATIRIM 

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından 

nakdi  

 

olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt 

edilen payların itibari değerinin tamamı 

şirketin tescilinden önce ödenmiştir. 

 

 


