ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6- Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 12.02.2013 tarih ve 5/136 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6- Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 12.02.2013 tarih ve 5/136 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sisxtemine geçmiştir.
Şirket, 6362 Sayılı sermaye Piyasası Kanunu ve
Kayıtlı
sermaye
Sistemi
Tebliği
(II-18.1)
hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun
………………… tarih ve …………………. Sayılı izni ile
kayıtlı sermaye tavanını artırmıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (elli Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (elli
milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde milyon) TL 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL olup,
50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür.
her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 (elli
milyon) 210.000.000 (ikiyüzon milyon) adet paya
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2013-2017 2014-2018 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017
2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel
Kuruldan yeni bir süre için yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır. Bu yetki süresi beş yıllık dönemler
itibarıyla Genel Kurul kararıyla uzatılabilir. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapamaz.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
42.000.000
(kırkikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve
nakden ödenmiştir.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
42.000.000
(kırkikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve
nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde,
3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 39.000.000
adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam
42.000.000 adet paya bölünmüştür.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde,
3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 39.000.000
adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam
42.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar işbu Ana sözleşmenin 7, 8, 10
maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday
gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi
temsil ve Genel Kurulda oy hakkı) çerçevesinde
yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel

(A) grubu paylar işbu Ana sözleşmenin 7, 8, 10
maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday
gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi
temsil ve Genel Kurulda oy hakkı) çerçevesinde
yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel

kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B)
Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz
tanınmamıştır.
tanınmamıştır.
Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil
etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu
pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç
edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece
(B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca
karar verilmesi durumunda (A) grubu pay
sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay
alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil
etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu
pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç
edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece
(B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca
karar verilmesi durumunda (A) grubu pay
sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay
alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı
pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 2014-2018 yılları
arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı
pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara
ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine
ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya
azaltılabilir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara
ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine
ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya
azaltılabilir.

