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Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000.göre 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile TL olup, bu sermayenin her biri 1.-TL itibari
kurulmuş olup, her biri 1.- TL itibari değerde değerde 135.000.000 adet paya bölünmüştür.
50.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.649.999,56
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.649.999,56 TL bedelsiz ve 14.153.799 TL bedelli olmak
TL bedelsiz ve 14.153.799 TL bedelli olmak üzere 7.946.201,44 TL’den 23.750.000 TL’ye
üzere 7.946.201,44 TL’den 23.750.000 TL’ye artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin
artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari
tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerde (A) grubu 875.543 adet ve (B) grubu
değerde (A) grubu 875.543 adet ve (B) grubu 22.874.457 adet olmak üzere toplam
22.874.457 adet olmak üzere toplam 23.750.000 adet paya ayrılmıştır.
23.750.000 adet paya ayrılmıştır.
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri
yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
kısıtlanamaz.
Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri
Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine
herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay
tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni
devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar
ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.
aranır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek
tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Türk
konusunda karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.
Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımına ilişkin
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımına ilişkin aldığı kararlar özel durumların kamuya
aldığı kararlar özel durumların kamuya açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.
açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.
Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca
Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015-2019
verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir.
yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
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da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B grubu paylar
karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.
Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve
hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Sermaye
artırımlarında
rüçhan
hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda
yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak halka arz edilir.

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 artırımlarında, A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B grubu paylar
karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.
Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve
hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Sermaye
artırımlarında
rüçhan
hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda
yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı
belgelerde
gösterilmesi
kullanıldığı
belgelerde
gösterilmesi zorunludur.
zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
hükümlerine tabidir.
Şirket sermayesini temsil eden paylar
Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
izlenir.
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