
Koşullar:  

SPK’nın 27.11.2015 tarih ve 32/1541 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 

Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Şirket”, “İhraççı”) 36.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 

18.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 9.000.000 TL 

nominal değerli paylar için hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun 

Kurulca onaylanması talebinin; 
 

a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artırımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların 

satışının İhraççının yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçimine aday gösterme imtiyazına haiz 

A grubu payların tamamını elinde bulunduran İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat 

GÜLER’e Borsa İstanbul A.Ş.’nin 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı "Toptan Satışlar Pazarı'nın 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış 

İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi, 
 

b) İhraççı tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Murat GÜLER’e 

tahsisli olarak satılması sonrasında, İhraççının Murat GÜLER dışındaki ortaklarına, talep 

etmeleri durumunda, Murat GÜLER’in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte İhraççıda sahip 

oldukları payları oranında ödenen fiyat üzerinden, Murat GÜLER tarafından, İhraççıdan 

tahsisli satış suretiyle edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu çerçevede 

tahsisli sermaye artımından önce Kurul onayına sunulan izahnamede ve tasarruf sahiplerine 

satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 

c) Murat GÜLER’den, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu 

payları onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırımcılara yapılacak satış işlemi dışında 

borsada satmayacağına ilişkin taahhüdün alınması ve söz konusu payların borsa dışında 

satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendirmesi gerektiğinin 

Murat GÜLER’e bildirilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.  
 

Ek Bilgi: 

SPK’nın 27.11.2015 tarihli kararına istinaden, İhraççının 36.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve 

mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 7.000.000 TL artışla 

(%77,78 bedelli) 16.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayenin SPK’nın ilgili kararı 

doğrultusunda İhraççının yönetim kurulu başkanı Murat GÜLER’e, Borsanın 06.05.2013 tarihli 

ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 

30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) 

çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli 

olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Murat GÜLER’e tahsisli olarak satılacak payların 

toplam nominal değeri 7.000.000 TL olup, B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilecektir. 

Mevcut Sermaye (TL) 9.000.000,000 

Ulaşılacak Sermaye (TL) 16.000.000,000 

Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı 

(TL) 
7.000.000,000 

 


