CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU SERMAYE AZALTIM RAPORU

1.

AMAÇ VE KAPSAM
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 473’üncü maddesinin birinci fıkrası;

“Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri
tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde
değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve
internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak
açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca
onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.”
hükmünü haizdir.
Halka açık ortaklıklarca gerçekleştirilecek sermaye azaltımına ilişkin usul ve esasları
düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19 uncu maddesinin
onbirinci fıkrasının (c) bendinde ise;
“Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde
yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol
açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak
raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte
ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu
raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.”
hükmü yer almaktadır.
İşbu Rapor; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA/Şirket)’nin
25.08.2020 tarihli ve 1855 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi
planlanan eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatının anonim ortaklıklarda sermayenin azaltılmasına ilişkin düzenlemelerinde
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hesap verme ilkelerine uygun olarak söz konusu
işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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2.

SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.08.2020 tarih ve 1855 sayılı kararı ile;
1.

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.06.2020 tarihli
konsolide bilançosunda bulunan 1.124.240.405 TL geçmiş yıllar zararları ile
181.123.924 TL net dönem zararından oluşan 1.305.364.329 TL tutarında açığın
bulunduğunu tespit edilmiştir. Söz konusu 1.305.364.329 TL tutarındaki bilanço
açığının etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu
sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi; böylelikle
Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376’ncı maddesi
kapsamında gerekli önlemlerin alınması amaçlarıyla;
i.

Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin
595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve
bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı
nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı
yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına,

ii. Azaltılan 595.755.646,04 TL tutarındaki sermayenin, daha önce sermayeye ilave
edilen; 504.863.038,01 TL kısmı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabına,
81.297.659,42 TL kısmı "Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi"
hesabına ve geriye kalan 9.594.948,61 TL kısmı ise "Yeniden Değerleme Değer
Artış Fonu" hesabına alacak kaydedilmek suretiyle sermaye azaltımının fon çıkışı
gerektirmeyen usulde yapılmasına ve pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açmayacak şekilde her bir pay sahibinin pay sayısının %85,108 oranında
azaltılmasına,
iii. Sermaye azaltımının Şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık
çıkışına yol açmayacağı ve azaltım sonrası toplam özkaynak değerinde herhangi bir
değişiklik olmayacağı göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19’uncu maddesinin 10 uncu fıkrası gereği
TTK'nın 474. maddesinde aranan Şirket alacaklılarına çağrı yapılmasına ve
bunların haklarının ödenmesine veya teminat altına alınmasına gerek olmadığının
kabulüne,
iv. Artırılacak 23.529.411,76 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 23.529.411,76 TL
nominal değerli 2.352.941.176 adet nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte
pay ihraç edilmesine,
v.

Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına
ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla
kullandırılmasına,

vi. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu
sürenin son gününün resmî tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı
kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,
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vii. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması
halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek
tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,
viii. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının yeniden belirlenerek geçerlilik
süresinin uzatılması; Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın
376 ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amacıyla Esas
Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen
şekilde değiştirilerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için
gerekli hazırlıkların yapılmasına,
ix. Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç
Belgesi Tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve
belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
x.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye
artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak
dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde
kullandırılmasına,

2.

Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa
İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruların
yapılarak gerekli onayların alınmasını takiben Şirketimiz Genel Kurulu'nun TTK'nın
ilgili hükümleri gereğince toplanmasına,

3.

İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve Genel
Kurul'un toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde
tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.
3.

YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ NEDENLERİ ve ŞİRKETİMİZE
SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Anonim ortaklıklarda sermayenin kaybı ve borca batıklık hali TTK’nın 376’ncı maddesinde
ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Ticaret Bakanlığının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de
düzenlenmektedir.
TTK’nın anılan 376’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; borca batık durumdaki bir şirketin
yönetim kurulunun, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış
fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartması, bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının
alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulunun, bu durumu şirket
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını istemesi gerektiği
düzenlenmiştir.
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Bilindiği üzere, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan ve 26.10.2020
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ilan edilen 30.09.2020 tarihli konsolide
finansal tablolarına göre özkaynakları negatif 298.607.380 TL olarak gerçekleşmiştir. TTK’nın
376’ncı maddesine uygun olarak hazırlanan ve 26.10.2020 tarihinde KAP’ta ilan edilen aynı tarihli
ara bilançoda ise Şirketimiz özkaynakları negatif 176.798.765 TL olarak tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, Şirketimizin 14.05.2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının (13) no’lu gündem maddesinde; Yönetim Kurulumuza TTK 376 kapsamında konuyu
tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar
dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve
bunları Genel Kurula sunması konusunda talimat verilmesine karar verilmiştir. TTK’nın anılan
376’ncı maddesi ve ilgili mevzuat gereği Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin sermaye yapısının
güçlendirilmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alması; aksi halde TKK’nın 376’ncı maddesinin üçüncü
fıkrası kapsamında iflas başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak hazırlanan 30.06.2020 tarihli konsolide bilançosunda bulunan 1.124.240.405 TL
geçmiş yıllar zararları ile 181.123.924 TL net dönem zararından oluşan 1.305.364.329 TL
tutarında açığın bulunduğunu tespit etmiştir.
Söz konusu 1.305.364.329 TL tutarındaki bilanço açığının etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen
sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak nakit sermaye
artırımına gidilmesi; böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın
376’ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amaçlarıyla Yönetim Kurulumuzun
anılan 25.08.2020 tarih ve 1855 sayılı toplantısında eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı
yapılması kararlaştırılmıştır.
Planlanan eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile öncelikle Şirketimizin geçmiş yıllarda
sermayeye ilave etmiş olduğu 595.755.646,04 TL tutarındaki fonların sermaye azaltımı suretiyle
düşülerek ilgili hesaplara yeniden aktarılması ve böylelikle 700.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış
sermayemizin 104.244.353,96 TL’ye indirilmesi; ve daha sonra her 1 TL nominal değerli 100 adet
pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 23.529.411,76 TL tutarda sermaye
artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılması uygun görülmüştür.
Şirketimiz Yönetim Kurulu olarak, Şirketimizin varlığını sürdürmesi ve borca batıklık
halinden kurtarılması amacı çerçevesinde, Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun olarak hareket etmek
için gerekli olduğunu düşündüğümüz bu işlem ile Şirketimiz herhangi bir zarara uğramayacağı
gibi, sermaye azaltımı nedeniyle Şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacağı göz önünde
bulundurularak, Şirket alacaklılarının da hakları zedelenmeyecektir. Diğer taraftan, sermaye
azaltımında eşit işlem ilkesi gereği tüm pay sahiplerimizin sahip olduğu pay sayısı %85,108
oranında azaltılacak ve sermaye azaltımı nedeniyle ortaklarımızın herhangi bir menfaat kaybı
bulunmayacaktır. Sermaye azaltımı ile eşanlı olarak yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın
gerçekleştirilecek sermaye artırımında, pay sahiplerimizin mevcut ortaklık oranlarını koruyacak
şekilde sermaye artırımına iştirak etmeleri de mümkün bulunmaktadır.
Yapılması planlanan sermaye azaltımı neticesinde, azaltılan sermaye Şirketimizin geçmiş
yıllarda sermayeye ilave etmiş olduğu özkaynak kalemlerine transfer edilecek ve Şirketimiz
bünyesinden herhangi bir nakit veya varlık çıkışı olmayacaktır. Dolayısıyla, öz varlık değerinde
de hiçbir değişiklik meydana gelmeyecektir.
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Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının
Şirketimizin sermaye düzeltmesi olumlu farkları, hisse senedi ihraç primleri enflasyon düzeltmesi
ve yeniden değerleme değer artış fonu hesaplarına alacak kaydedilmesi suretiyle yapılacak olması
ve Şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı ve azaltım sonrası
toplam özkaynak değerinde herhangi değişiklik olmayacağı göz önünde bulundurularak, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19’uncu maddesinin 10’uncu fıkrası gereği
TTK'nın 474. maddesinde aranan Şirket alacaklılarına çağrı yapılmasına ve bunların haklarının
ödenmesine veya teminat altına alınmasına gerek olmadığı kabul edilmiştir.
Sermaye azaltımı ile birlikte yapılacak bir sermaye artırımıyla Şirketimizin özkaynaklarının
güçlendirilmesi ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yapılacak
595.755.646,04 TL’lik sermaye azaltımı işleminin ardından, eş zamanlı olarak 1 kuruş nominal
değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarında sermaye
artırımı yapılacak ve yeni pay alma hakkı 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL fiyatla
kullandırılacaktır. Tüm pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını kullanacakları varsayımıyla,
Şirketimize 400.000.000 TL nakit girişinin sağlanmış olması hedeflenmektedir. Sermaye artışı ile
Şirketimizin mali durumunun gelişmesi ve sermaye yeterliliğinin iyileştirilmesi yönünde önemli
bir adım atılmış olacaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan nakit sermaye artışı yoluyla, Şirketin
finansal borçlarının bir kısmı ödenerek finansman maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır.

4.

YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ ESASLARI

31.12.2019 itibarıyla geçmiş yıllar zararları toplamı 781.159.617 TL, 2019 yılı net dönem
zararı ise 343.080.788 TL’dir. 30.09.2020 itibarıyla geçmiş yıllar zararları toplamı 1.124.240.405
TL, 2020 yılı dokuz aylık net dönem zararı ise 227.091.564 TL’dir.
31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin konsolide özkaynağını, sermaye azaltımı ve artırımı
sonrası proforma özkaynak durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir:
31.12.2019 İtibarıyla
ÖZKAYNAKLAR (TL)
Ödenmiş Sermaye

Azaltım Öncesi
(301.938.282)
700.000.000

Azaltım Sonrası
(301.938.282)
104.244.354

Artırım Sonrası*
98.061.718
127.773.766

91.845.783

678.006.480

678.006.480

34.691.309

34.691.309

411.161.897

-

9.594.949

9.594.949

(16.553.327)

(16.553.327)

(16.553.327)

Enflasyon Düzeltmesi
Farkları
Paylara İlişkin
Primler/İskontolar
Değer Artış Fonları
Tanımlanmış Fayda Yeniden
Ölçüm Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Zararları

12.318.358

12.318.358

12.318.358

(781.159.617)

(781.159.617)

(781.159.617)

Net Dönem Zararı

(343.080.788)

(343.080.788)

(343.080.788)

* Tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullandıkları varsayılmıştır.
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30.09.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin konsolide özkaynağını, sermaye azaltımı ve artırımı
sonrası proforma özkaynak durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir:
30.09.2020 İtibarıyla
ÖZKAYNAKLAR (TL)
Ödenmiş Sermaye
Enflasyon Düzeltmesi
Farkları
Paylara İlişkin
Primler/İskontolar
Değer Artış Fonları
Maddi Duran Varlık Yeniden
Değerleme Değer Artışları
Tanımlanmış Fayda Yeniden
Ölçüm Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Zararları
Net Dönem Zararı

Azaltım Öncesi
(298.607.380)
700.000.000

Azaltım Sonrası
(298.607.380)
104.244.354

Artırım Sonrası*
101.392.620
127.773.766

91.845.783

678.006.480

678.006.480

34.691.309

34.691.309

411.161.897

-

9.594.949

9.594.949

230.422.466

230.422.466

230.422.466

(16.553.327)

(16.553.327)

(16.553.327)

12.318.358

12.318.358

12.318.358

(1.124.240.405)
(227.091.564)

(1.124.240.405)
(227.091.564)

(1.124.240.405)
(227.091.564)

* Tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullandıkları varsayılmıştır.

Bu çerçevede Şirketimizin 700.000.000 TL olan sermayesi, 595.755.646 TL azaltılarak
104.244.354 TL’ye düşürülecek olup, Şirketimizin paylarının 0,01 TL olan nominal değeri aynı
kalacaktır. Sermaye azaltımına konu tutar enflasyon düzeltmesi farkları (586.160.697 TL) ve değer
artış fonları (9.594.949 TL) hesabı altında raporlanacaktır. Daha sonra Şirketimiz sermayesi
23.529.412 TL tutarında artırılarak çıkarılmış sermaye 127.773.766 TL’ye ulaşacaktır. Sermaye
artırımında 1 TL nominal değerli 100 adet pay için yeni pay alma hakları 17 TL fiyatla
kullanılacağından, aradaki fark olan 376.470.588 TL’lik fon paylara ilişkin primlerde
raporlanacaktır.
Şirketimizin 22.10.2020 tarihi itibarıyla www.kap.org.tr ‘den temin edilen ortaklık yapısı
aşağıdaki şekildedir:
PAY SAHİBİ

PAY ADEDİ

HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.
CARREFOUR NEDERLAND
BV
DİĞER

35.423.905.279

50,61

354.239.052,79

32.212.907.429

46,02

322.129.074,29

2.363.187.292

3,37

23.631.872,92

TOPLAM

70.000.000.000

100,00

700.000.000,00
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SERMAYE
ORANI (%)

SERMAYE
TUTARI (TL)

Sermaye azaltımı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:
PAY SAHİBİ
HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.
CARREFOUR NEDERLAND
BV
DİĞER
TOPLAM

PAY ADEDİ

SERMAYE
ORANI (%)

SERMAYE
TUTARI (TL)

5.275.345.887

50,61

52.753.458,87

4.797.162.463

46,02

47.971.624,63

351.927.046

3,37

3.519.270,46

10.424.435.396

100,00

104.244.353,96

Son olarak, sermaye artırımı sonrası tahmini ortaklık yapısı ise aşağıdaki şekilde olacaktır:
PAY SAHİBİ

PAY ADEDİ

HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.
CARREFOUR NEDERLAND
BV
DİĞER

7.548.852.196

59,08

75.488.521,96

4.797.162.463

37,54

47.971.624,63

431.361.913

3,38

4.313.619,13

12.777.376.572

100,00

127.773.765,72

TOPLAM

SERMAYE
ORANI (%)

SERMAYE
TUTARI (TL)

* Tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullandıkları varsayılmıştır.

5.

SONUÇ

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, Şirketimizin
sermayesinin, işbu Rapor çerçevesinde belirtilmiş olan hususlar dahilinde azaltılarak eşzamanlı
artırılmasının Şirketimizin ve pay sahiplerinin menfaatine olacağı kanaatini taşıdığımızdan, söz
konusu eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı işleminin Şirketimizin 14.05.2020 tarihli 2019
Yılı Olağan Genel Kurulu’nun (13) no’lu gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetki
uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 473’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü
çerçevesinde Sayın Genel Kurul’un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Sayın Genel Kurul’un görüş ve değerlendirmelerine sunarız.
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CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI
ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 6 – Sermaye
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/03/2016 tarih
ve 9/273 sayılı izni ile “Kayıtlı Sermaye”
sistemine geçmiştir.
Şirket’in
Kayıtlı
Sermaye
tavanı
1.500.000.000,00 TL olup, her biri 1 (bir)
Türk Lirası/Kuruş itibari değerde nama yazılı
150.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 700.000.000 TL
olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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
veya nominal değerin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay

Madde 6 – Sermaye
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/03/2016 tarih
ve 9/273 sayılı izni ile “Kayıtlı Sermaye”
sistemine geçmiştir.
Şirket’in Kayıtlı Sermaye tavanı 700.000.000,TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde
70.000.000.000 adet nama yazılı paya
bölünmüştür.
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 Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.773.765,72TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen
ödenmiştir.
Daha önce 700.000.000,-TL olan çıkarılmış
sermaye, bu defa tamamı ödenmiş bulunan
sermayeden 504.863.038,01-TL Sermaye
Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabına,
81.297.659,42-TL Hisse Senedi İhraç
Primleri Enflasyon Düzeltmesi Farkları
hesabına ve 9.594.948,61-TL Yeniden
Değerleme Değer Artış Fonu hesabına
alacak kaydedilmek suretiyle mahsup
edilmesi sonucu toplam 595.755.646,04-TL
tutarında azaltılarak 104.244.353,96-TL’ye
indirilmiş ve bununla eşzamanlı olarak
23.529.411,76-TL tutarında tamamı nakden
karşılanmak suretiyle sermaye artırımı
yapılarak
127.773.765,72-TL’ye
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alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında çıkarılmıştır.
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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
veya nominal değerin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay
alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
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