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Eski Şekil Yeni Şekil 

SERMAYE 

MADDE 6.  

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih 

7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL 

(EllimilyonTürklirası) olup, her biri 1 kr. 

(Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 

(Beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye 

Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 

tavan izni, 2017-2021 yılları (5 Yıl) için 

geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 

2021 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 alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu 

kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.  

 

Şirket yönetim kurulu 2017-2021 yılları 

arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı 

hükümlerine uygun alarak, gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay 

ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve 

itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının 

kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma 

haklarının sınırlandırılması konularında karar 

almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B 

grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar 

nama, B grubu paylar hamiline yazılırdır. 

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde arttırılıp eskitilebilir. Şirket 

payları nominal değerlerinin üzerinde bir 

bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye 

artırımlarında (A) grubu payların karşılığında 

(A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) 

grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak 

ortakların yeni pay alma hakları sınırlandığı 

takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) 

grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay 

sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları 
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durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, 

Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu 

pay sahiplerine, payları oranında teklif edilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar, kaideleştirme 

esasları çerçevesinde kaiden izlenir.  

 

Şirketin mevcut sermayesi 8.300.000,00-TL 

olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkuruş) 

itibari değerinde 830.000.000 adet paya 

bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal 

değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nama 

yazılı, 8.036.700 TL nominal değer karşılığı 

803.670.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır. 

kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu 

tarafından mevcut (A) grubu pay sahiplerine, 

payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil 

eden paylar, kaideleştirme esasları çerçevesinde 

kaiden izlenir.  

 

Şirketin mevcut sermayesi 20.000.000,00-TL 

olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari 

değerinde 2.000.000.000 adet paya 

bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal 

değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nama 

yazılı, 19.736.700 TL nominal değer karşılığı 

1.973.670.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır. 

 

 

 

 


