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Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 28.08.1987 tarih ve 498 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye
tavanı 1.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir)
Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 hamiline yazılı
paya bölünmüştür.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 28.08.1987 tarih ve 498 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye
tavanı 2.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir)
Kuruş itibari kıymette 200.000.000.000 hamiline yazılı
paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 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 alınmaması
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış 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 alınmaması
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 444.000.000 TL.’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 444.000.000 TL.’dir.

Bu sermaye;

Bu sermaye;

-Her biri 1 (Bir)
43.660.822.610 adet
436.608.226,10 TL.,

Kuruş nominal değerde
hamiline yazılı A grubu,

-Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde
43.660.822.610 adet hamiline yazılı A grubu,
436.608.226,10 TL.,

-Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 739.177.390
adet hamiline yazılı B grubu 7.391.773,90 TL.

-Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 739.177.390
adet hamiline yazılı B grubu 7.391.773,90 TL.

olmak üzere toplam 44.400.000.000 adet hamiline
yazılı paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
444.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve
karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları
arasında,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin
üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması
konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda
hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış
sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.

olmak üzere toplam 44.400.000.000 adet hamiline
yazılı paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
444.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve
karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları
arasında,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin
üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması
konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda
hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış
sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.
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