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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 

   ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

SERMAYE       

 

Madde – 6 

 

Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.05.2002 

tarih ve 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası) 

olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 6.000.000.000 paya bölünmüştür.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 5.600.000.000.-TL 

(BeşMilyarAltıyüzMilyonTürkLirası)’dır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerde 5.600.000.000 

Nama yazılı paya ayrılmıştır.  

 

 

Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak 

Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin 

veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin 

artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler 

bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile 

sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.   

 

 

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 olması halinde, 2020 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 

yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 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. Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi 

arttırmaya yetkilidir. 
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Madde – 6 

 

Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.05.2002 

tarih ve 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası) 

olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 10.000.000.000 paya bölünmüştür.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 5.600.000.000.-TL 

(BeşMilyarAltıyüzMilyonTürkLirası)’dır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerde 5.600.000.000 

Nama yazılı paya ayrılmıştır.  

 

 

Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak 

yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, 

sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı 

sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu 

ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.   

 

 

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 olması halinde, 2025 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 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. Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi 

arttırmaya yetkilidir. 

 

 
 

 


