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SERMAYE VE PAY DEVRİ

SERMAYE VE PAY DEVRİ

MADDE 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 13.04.1995 tarih ve 20/497 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (ikiyüzmilyon)
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde tamamı
nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya
bölünmüştür.

MADDE 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 13.04.1995 tarih ve 20/497 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (ikiyüzmilyon)
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde tamamı
nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen 200.000.000.(ikiyüz
milyon)TL tutarındaki tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen 200.000.000.(ikiyüz
milyon)TL tutarındaki tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 163.069.856 -TL Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 163.069.856 -TL
olup, her biri 1-Kr itibari değerde tamamı nama yazılı olup, her biri 1-Kr itibari değerde tamamı nama yazılı
16.306.985.600- adet paya bölünmüştür.
16.306.985.600- adet paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırma kararı almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırma kararı almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe
veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç
edilemez.
edilemez.
Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %
10’unu, % 20’sini, % 33’ünü ya da %50’sini bulacak veya aşacak
şekilde pay edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu
oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu
veren pay devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabiidir. Bu
hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de yukarıdaki fıkra
hükümleri uygulanır.

Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %
10’unu, % 20’sini, % 33’ünü ya da %50’sini bulacak veya aşacak
şekilde pay edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu
oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu
veren pay devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabiidir. Bu
hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de yukarıdaki fıkra
hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden
çerçevesinde kayden izlenir
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