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Raporun Konusu : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinin 33.800.000 TL’den
100.000.000 TL’ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 66.200.000 TL
nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlandığı 14.01.2021
tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi
uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımı sonrasında
elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.
Açıklamalar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben, İnfo Yatırım Menkul değerler. A.Ş.’nin
sermayesinin 33.800.000 TL’den 100.000.000 TL’ye nakden artırılması kapsamında ihracı
gerçekleştirilen 66.200.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 24 Kasım – 8 Aralık
2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının
ardından kalan 78.952,431 TL nominal değerli payların 10-11 Aralık 2020 tarihleri arasında 2
iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil
Piyasada satışında 1,00 TL nominal değerli paylar ortalama 5,67 TL ortalama fiyatla satılarak
sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.
24.09.2020 tarih ve 84 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında ihraç edilecek
66.200.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 66.200.000 TL olması beklenen sermaye
artırımı gelirinden 225.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 65.975.000 TL
kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, İhraççının ana ortağı Sibel Gökalp’ten daha önce
sağlanmış olan 18.000.000 TL’lik kaynağın sermaye artırımında İhraççının borçlarına
mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının
47.975.000 TL olması beklendiği ve söz konusu kaynağın aşağıda belirtildiği şekilde
kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır.
- Sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarı olan 47.975.000 TL, İhraççının
müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin finanse edilmesinde
kullanılacaktır.
- Ayrıca Sibel Gökalp tarafından temin edilen 18 milyon TL’lik tutar da müşterilerin kredili
menkul kıymet işlemlerinin plasmanında kullanılmıştır.
Artırılan 66.200.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler
tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (24.11.2020 – 08.12.2020) içerisinde
18.000.000 TL mahsuben ve 48.121.074,79 TL nakden, kalan payların 10.12.2020 tarihinde
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 447.713,11 TL olmak
üzere toplamda 18.000.000 TL mahsuben ve 48.568.787,90 TL nakit girişi olmak üzere
66.568.787,90 TL fon sağlanmıştır.
Şirket sermaye artırımından 187.314,99 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında
66.381.472,91 TL net fon sağlamıştır.

Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben
31.12.2020 tarihi itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
- Sibel Gökalp tarafından temin edilen ve sermaye artırımında mahsuben kullanılan 18 milyon
TL’lik tutar müşterilerin kredili menkul kıymet işlemlerinin plasmanında kullanılmıştı.
- Sermaye artırım sürecinde elde edilen 48.568.787,90 TL’den sermaye artırım maliyeti
düşülmüş net 48.381.472,91 TL tutar da müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için
kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılmıştır.
31.12.2020 dönemi itibarıyla İnfo Yatırım’ın kredili müşterilerden alacak tutarı 261.026.277
TL olup, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı alınan karara uygun olarak
müşterilerin kredili menkul kıymet işlemlerinin plasmanında kullanılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
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