ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN
KAYITLI SERMAYE
MADDE- 6

YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE
MADDE 6:

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
13.04.2006 tarih ve 18/422 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
13.04.2006 tarih ve 18/422 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri
1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 10.000.000.000
paya bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri
1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 10.000.000.000
paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2025 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
Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 32.000.000 TL olup, Ödenmiş
sermayeyi oluşturan 32.000.000,00 (Otuz iki Milyon)
TL’sının; 695.000,00 TL’si nakden ve tamamen ödenmiş,
36.350,00 TL’si Karma Holding A.Ş.’nin devralınması
suretiyle gerçekleştirilen birleşme işleminden kaynaklanmış,
2.954.763,00 TL’si 2004 yılı temettüünden, 12.313.887,00
TL’lik kısmı iç kaynaklardan, 1.724.028,98 TL’si 2008 yılı
temettüünden, 11.062,50 TL’si 2008 yılındaki gayrimenkul
satış karından ve geriye kalan 14.264.908,52 TL’sinin
tamamı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 32.000.000 TL olup, çıkarılmış
sermayeyi oluşturan 32.000.000,00 (Otuz iki Milyon)
TL’sının; 695.000,00 TL’si nakden ve tamamen ödenmiş,
36.350,00 TL’si Karma Holding A.Ş.’nin devralınması
suretiyle gerçekleştirilen birleşme işleminden kaynaklanmış,
2.954.763,00 TL’si 2004 yılı temettüünden, 12.313.887,00
TL’lik kısmı iç kaynaklardan, 1.724.028,98 TL’si 2008 yılı
temettüünden, 11.062,50 TL’si 2008 yılındaki gayrimenkul
satış karından ve geriye kalan 14.264.908,52 TL’sinin
tamamı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak
ödenmedikçe yeni pay senetleri çıkarılamaz.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak
ödenmedikçe yeni pay senetleri çıkarılamaz.

bedelleri

bedelleri

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

