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Şirketimiz yönetim kurulu, 12.05.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup, 

yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır: 

 

1) Şirket’in 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 

141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma 

haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 

TL’ye çıkartılmasına,  

2) Arttırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 55.000.000 TL 

nominal değerli payların tamamının (B) Grubu hamiline pay olarak ihraç edilmesine,  

3) İhraç edilecek 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası 

mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine, 

4) Şirketimiz paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların 

nominal değerinden fazla olması halinde, Şirketimizin mevcut ortaklarından Güler Yatırım 

Holding A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal 

değerli (B) Grubu paylar ile Murat GÜLER’in sahip olduğu paylardan 5.500.000 TL nominal 

değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu mevcut 

payların da Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 24 üncü maddesi 

çerçevesinde ek satış yoluyla sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde halka arz edilmesine, 

5) Ek satışın yapılması halinde, ek satışa öncelikle Güler Yatırım Holding A.Ş. 

paylarından başlanmasına, Güler Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 5.500.000 TL nominal değerli 

(B) Grubu paylrın satışının ardından fazla talep olması halinde Murat GÜLER’e ait payların da 

ek pay satışına konu edilmesine,  

6) Halka arza aracılık için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 

yetkilendirilmesine ve gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,  

7) Halka arzın Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemiyle Satış şeklinde  

yapılmasına,  

8) Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda 

bulunacak fiyatın  halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine, söz konusu halka arz satış fiyatının 

tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile kamuya duyurulmasına,  

9) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 

1 (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay 

miktarının bu suretle artırılmayacağı, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka 



arz yapılmayacağı ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay 

miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı, bu süre boyunca 

Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye 

artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi 

başka bir açıklamada bulunulmayacağı hususlarında gerekli taahhütlerin verilmesine,  

10) Yukarıdaki maddeler kapsamında toplam 55.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu 

paylar ile toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması 

halinde toplam 66.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arzı için Sermaye 

Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,  

11) Gerekli diğer işlemlerin yapılması, SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar 

tarafından talep edilecek beyanların, halka arz kapsamındaki gerekli sözleşmelerin ve ilgili 

diğer belgelerin imzalanması için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe TERZİ ve Genel 

Müdür Yrd. Hatice Özge TOPÇU’ya müştereken atacakları imza ile Şirket’i temsil konusunda 

yetkilendirilmesine 

12) İşbu kararın 12.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararın yerine geçmesine 

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Murat GÜLER Ayşe TERZİ 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Selim TUNÇBİLEK Dilek ŞARMAN 

 

 
 

 

 

 

 


