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Madde 7 – Sermaye ve Hisseler

Madde 7 – Sermaye ve Hisseler

Şirket , 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.06.1999 tarih
ve 59/779 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.000.000.(Yirmitrilyon) lira olup, herbiri 1.000.- TL
(Bin)
Türk
Lirası
itibari
değerde
20.000.000.000.(Yirmimilyar)
hisseye
ayrılmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi , tamamı ödenmiş
13.315.500.000.000.(Onüçtrilyonüçyüzonbeşmilyarbeşyüzmilyon)
Türk Lirasıdır.Bu sermayenin :
- 3,156,519,396,365.- lirası Nakden,
- 2,698,666,816,556.- lirası Gayrımenkul
Satış Karının,
- 2,365,991,274,705.- lirası Đştirak Satış
Kazancının,
93,000,000,000.- lirası TTK. 451.
Maddesi uyarınca yapılan birleşme ile,
- 3,975,154,000,000.- lirası Değer Artış
Fonunun,
166,322,512,374.lirası
Emisyon
Priminin sermayeleştirilmesi ile,
830,000,000,000.- lirası Kar paylarının
sermayeye ilavesi ile,
29,846,000,000.- lirası Maliyet Artış
Fonunun sermayeye ilavesi,

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.06.1999
tarih ve 59/779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.
TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde
100.000.000.000 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.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı
muvazaadan ari şekilde ödenmiş 13.315.500
TL (Onüçmilyonüçyüzonbeşbinbeşyüz Türk
Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş)
nominal
değerde
hamiline
yazılı
(13.315.500.000) adet toplam Hisseden
oluşmaktadır.

suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen
480,603,635.-TL Gayrımenkul Satış Karı
karşılığı çıkarılan hisse senetleri ile Türk
Ticaret Kanununun 451. Maddesi uyarınca
yapılan birleşme karşılığında çıkarılan hisse
senetleri nama yazılıdır.Sermayeye ilave edilen
Değer Artış Fonu , Gayrımenkul Satış Karı ,
Maliyet Artış Fonu , Emisyon Primi ile
sermayeye ilave edilen Kar Payı karşılığında
çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına
hisseleri
nispetinde
bedelsiz
olarak
dağıtılmıştır.Şirket hisselerinin :
93.480.600 adedi nama yazılı
13.222.019.400 adedi hamiline yazılıdır.
13.315.500.000 adet toplam

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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.

Yönetim Kurulu , Sermaye Piyasası Kanunu
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hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç
ederek , çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve
hisse senetlerinin kolay saklanmasını temin
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini
dikkate alarak birden fazla hisseyi kapsayan
küpürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Đhraç
edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp
bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi
ihraç edilemez.
Şirketin 13,315,500,000,000.- Türk Lirası olan
çıkarılmış sermayesi herbiri 1,000.- Türk Lirası
itibari değerde 13,315,500,000.- adet paya
ayrılmış olup , bu payların tamamı I. Tertipte
93,480,600.- adedi nama , kalanı hamiline
olmak üzere , II. , III. , IV. , V, VI, ve VII.
Tertip hamiline yazılı hisse senetleri olarak
bastırılmış ve hissedarlara hisseleri nispetinde
dağıtılmıştır.
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Madde 4 – Mevzuu ve Amaç

Madde 4 – Mevzuu ve Amaç

I-

Dayanıklı ve dayanıksız her çeşit
tüketim mallarının toptan ve perakende
yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve
pazarlama yolu ile ticareti ile kimya
sanayinde ve metallerin kimyasal
maddelerin üretimine ilişkin enerji
üretiminde
toprak
kaynaklarının
değerlendirilmesinde
kullanılan
makine donanım araç ve gereçlerin
aksam ve yedek parçaların ham yarı
mamul
ve
mamul
maddelerle
aramalların ve yardımcı malzemelerin
ve kimyasal müstahzarların üretim ve
ticaretini yapmak,

I-

Dayanıklı ve dayanıksız her çeşit
tüketim mallarının toptan ve
perakende yurt içi ve yurt dışında
dağıtım ve pazarlama yolu ile ticareti
ile kimya sanayinde ve metallerin
kimyasal
maddelerin
üretimine
ilişkin enerji üretiminde toprak
kaynaklarının değerlendirilmesinde
kullanılan makine donanım araç ve
gereçlerin aksam ve yedek parçaların
ham yarı mamul ve mamul
maddelerle ara malların ve yardımcı
malzemelerin
ve
kimyasal
müstahzarların üretim ve ticaretini
yapmak,

II-

Her türlü tekstil ürünlerinin, tekstil ve
konfeksiyon sanayi yan ürünlerinin,
her türlü spor giyim eşyalarının
ayakkabılarının, aksesuarları ile spor
araç ve gereçlerinin ve bunların
üretiminde kullanılan, deri, suni deri,
kösele, post ve kürklerin, tekstil
ürünlerinin, tabi ve sentetik, kauçuk ve
süngerlerin,
saraciye
ürünlerinin,
mefruşat ve mensucat ürünlerinin,
elyafların, boya ve kimyevi maddelerin
ve
bunların
işlenmelerinde
ve
imalatında kullanılan makine ve tesisat
ile aksam, yedek parça ve teferruatın
ham, yarı mamul ve mamul maddeler
ile yardımcı maddelerin, ambalaj
malzemelerinin, imali, ithali, ihracı,
nakliyesi, pazarlaması, ticareti ile
toptan ve perakende satışıdır.

II-

Her türlü tekstil ürünlerinin, tekstil
ve
konfeksiyon
sanayi
yan
ürünlerinin, her türlü spor giyim
eşyalarının
ayakkabılarının,
aksesuarları ile spor araç ve
gereçlerinin ve bunların üretiminde
kullanılan, deri, suni deri, kösele,
post ve kürklerin, tekstil ürünlerinin,
tabi ve sentetik, kauçuk ve
süngerlerin, saraciye ürünlerinin,
mefruşat ve mensucat ürünlerinin,
elyafların,
boya
ve
kimyevi
maddelerin
ve
bunların
işlenmelerinde
ve
imalatında
kullanılan makine ve tesisat ile
aksam, yedek parça ve teferruatın
ham, yarı mamul ve mamul maddeler
ile yardımcı maddelerin, ambalaj
malzemelerinin, imali, ithali, ihracı,
nakliyesi, pazarlaması, ticareti ile
toptan ve perakende satışıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için
aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için
aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat ithalat,
dahili ticaret, komisyon, taahütlük iç ve dış
mümessillik ve mutemet işleri,

a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat
ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahütlük
iç ve dış mümessillik ve mutemet işleri,

b) Şirketin amacı ile ilgili hammaddelerle
yarımamul ve mamul maddelerin makine
komple tesis yedek parça ve aksamın ithali,
ihracı, dahili ticareti ve üretimi,

b) Şirketin amacı ile ilgili hammaddelerle
yarımamul ve mamul maddelerin makine
komple tesis yedek parça ve aksamın
ithali, ihracı, dahili ticareti ve üretimi,

c) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar
akdetmek enval ve vekalet kredileri emtia
akreditif yatırım kredileri ve benzeri
kredileri temin etmek,

c) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar
akdetmek enval ve vekalet kredileri emtia
akreditif yatırım kredileri ve benzeri
kredileri temin etmek,
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d) Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve
ticari yatırımlarda bulunmak,

d) Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve
ticari yatırımlarda bulunmak,

e) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için
her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
faaliyetlerinde bulunmak,

e) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için
her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf
faaliyetlerinde bulunmak,

f)

f)

Şirketin faaliyet konularına giren işleri
yapan hakiki ve hükmi şahıslara şirket
teşkili ortak girişimlerinde bulunmak,
mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve
onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer
menkul kıymetlerini, aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy işletmeciliği
niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve
satmak, mubadele etmek, ve rehin ve
teminat olarak göstermek,

SPKn.md.15 hükmü saklı kalmak
kaydıyla, Şirketin faaliyet konularına
giren işleri yapan hakiki ve hükmi
şahıslara
şirket
teşkili
ortak
girişimlerinde bulunmak, mevcut ticari
işletmelere iştirak etmek ve onların
hisselerini ve tahvillerini ve diğer
sermeye piyasası araçlarını, aracılık
faaliyeti ve menkul kıymet portföy
işletmeciliği
niteliğinde
olmamak
kaydıyla almak ve satmak, mubadele
etmek, ve rehin ve teminat olarak
göstermek,

g) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzümlu
makina ve tesisler ile gayrımenkulleri
almak, satmak, iktisap etmek, devir ve
ferağ etmek, taksim, takas, parselasyon,
cins tashihi yapmak, kiraya vermek, kiraya
almak, gayrımenkulleri yola, parka ve yeşil
sahaya terk etmek, gayrımenkullerin
üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrımenkul
mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı
tesis etmek, gayrımenkullerin imarı, ifrazı,
ihyası, tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı
ve değerlendirilmesi işleri, fabrika, depo,
şubeler, satış mağazaları ve idare binaları
açmak ve inşa etmek,

g) Şirketin amacına ulaşabilmesi için
lüzümlu makina ve tesisler ile
gayrımenkulleri almak, satmak, iktisap
etmek, devir ve ferağ etmek, taksim,
takas, parselasyon, cins tashihi yapmak,
kiraya
vermek,
kiraya
almak,
gayrımenkulleri yola, parka ve yeşil
sahaya terk etmek, gayrımenkullerin
üzerinde
irtifak,
intifa,
sükna,
gayrımenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti
ve
kat
irtifakı
tesis
etmek,
gayrımenkullerin imarı, ifrazı, ihyası,
tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı ve
değerlendirilmesi işleri, fabrika, depo,
şubeler, satış mağazaları ve idare binaları
açmak ve inşa etmek,

h) Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin ve
üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını
temin için ipotek, rehin kefaşet ve diğer
teminatları vermek, ipotek, rehin ve diğer
teminatları almak, fek ve tadil etmek,

h) Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin ve
üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını
temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer
teminatları vermek, ipotek, rehin ve diğer
teminatları almak, fek ve tadil etmek,
Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine
garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uymak,

i)

Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler
dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunların
üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda
bulunmak,

i)

Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler
dahil) iktisap etmek, devretmek ve
bunların üzerinde ayni ve şahsi
tasarruflarda bulunmak,

j)

Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtarı,
beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai
mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve
ferağ etmek ve bunların üzerinde lisans
anlaşmaları yapmak.

j)

Şirketin amacı ile ilgili olarak marka
ihtarı, beratı, ustalık (know-how) ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek,
devir ve ferağ etmek ve bunların üzerinde
lisans anlaşmaları yapmak.
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Yukarıda gösterilen muamelelerden başka
ilerde şirket için faydalı lüzumlu görülecek
başka işleri girişilmek istendiği taktirde
yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet
genel kurul tasvibine sunulucak ve yolda karar
alındıktan sonra şirket dilediği işleri
yapabilecektir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka
ilerde şirket için faydalı lüzumlu görülecek
başka işlere girişilmek istendiği taktirde
yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet
genel kurul tasvibine sunulucak ve bu yolda
karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri
yapabilecektir.

Ana sözleşmesinin tadili muhayyetinde olan bu
husus için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve
gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
önceden tasvib ve muvaffakatini alacaktır.

Ana sözleşmesinin tadili muhayyetinde olan
bu husus için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun önceden tasvib ve muvaffakatini
alacaktır

Madde 5 - Merkez

Madde 5 - Merkez

Şirketin merkezi Đstanbul’dadır. Adresi
Bomonti Birahane Sokak No : 5 Şişli / Đstanbul’
dur. Adres değişikliğinde yeni adres , ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası
Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır

Şirketin merkezi Đstanbul’dadır. Adresi
Bomonti Birahane Sokak No : 5 Şişli /
Đstanbul’ dur. Adres değişikliğinde yeni adres ,
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası
Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen ,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

Madde 6 – Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet

Madde 6 – Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği
tarihtir.

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği
tarihtir.

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile
takvid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber
genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar
nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil
ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu
şekilde takvid olunan süre gene kanuni şartlara
uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi
uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale
dönüştürülebilir.

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile
takvid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber
genel kurul ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin
süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takvid olunan
süre gene kanuni şartlara uyularak daha da
kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene
süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan iş bu
kararın tatbikinden önce Ticaret Bakanlığı’nın
müsadesi alınması şarttır.

Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan iş bu
kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası
Kurulunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
müsadesi alınması şarttır.
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Madde 10 – Tahvil
Şirket genel kurulu kararı ile yurt içinde veya
dışında teminatlı ve teminatsız;
a) 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda
ve 86/11130 sayılı bakanlar kurulu
kararında öngörülen miktarda tahvil
çıkarılabilir.
b) 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar
dahilinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri
çıkarabilir.
c) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, No:6
tebliğinde belirlenen esaslar dahilinde kara
iştirakli tahvil ihraç edebilir.

Madde 10- Menkul Kıymet Çıkarılması
Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel
kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair
mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü
tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi,
kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer
menkul değerleri ve/veya kıymetli evrakı
çıkartabilir.
Bu madde kapsamındaki menkul değerler ile
kıymetli evraklar Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz
olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla
çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına
bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya
ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını
Yönetim Kuruluna bırakabilir.

TTK ve Sermaye Piyasası kanun hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Merkez
Bankası ‘nca çıkarılacak olan tebliğlere uygun
imkan tanınan en yüksek miktarda tahvil
ihracına, ihraç miktarı, tutarı, zamanı, faiz
oranı, ödeme şartları, süresi, satış şartları ve
diğer hususları tespit etmeye, tahvillerin halka
arzına veya halka arz edilmeksizin satılmasına
karar vermeye ve tahvil ihracına ilişkin icap
eden sair işlemleri yapmak hususunda yönetim
kurulu tam yetkili kılınmıştır.

Madde 22 – Toplantıya Davet

Madde 22 – Toplantıya Davet

Genel Kurulu adiyen toplantıya toplantıya
yönetim kurulu çağırır.

Genel Kurulu adiyen
kurulu çağırır.

Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu,
hem murakıplar tarafından toplantıya davet
olunabilir.

Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu,
hem murakıplar tarafından toplantıya davet
olunabilir.

Şirket sermayesinin %10’una sahip hissedarlar
gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde
talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya
Murakıplar Genel Kurulu toplantıya davet
edebilirler. Genel Kurulu toplantıya davet eden
%10 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı
saklıdır.

Şirket sermayesinin %5’ine sahip hissedarlar
gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde
talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya
Murakıplar Genel Kurulu toplantıya davet
edebilirler. Genel Kurulu toplantıya davet eden
%5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı
saklıdır.

toplantıya yönetim
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Madde 23 – Oy Hakkı, Reylerin Kullanma
Şekli, Toplantı Nisabı

Madde 23 – Oy Hakkı, Reylerin Kullanma
Şekli, Toplantı Nisabı

Her hisse sahibine bir oy hakkının kullanılması
pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi
edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerini
şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim
Kurulunca tesbit olunur.

Her hisse sahibine bir oy hakkının kullanılması
pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi
edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerini
şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim
Kurulunca tesbit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy
hakkı o senedi Zilyed bulunan kimse tarafından
kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi
malikleri toplantı gününden en az yedi gün
önce şirket merkezine müracaatla hisse
senetlerini veya bunlara malik olduklarını
gösterir vesaiki şirkete tevdie mecburdurlar.
Hamiline yazılı hisse senedi maliki, işbu tevdi
üzerine şirket tarafından kendisine verilecek
üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş
kartlarını ibraz suretiyle Genel Kurul
toplantılarına iştirak edebilirler. Toplantının
ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça
işbu giriş kartları müteakip toplantı için de
geçerlidir. Toplantı nisabı konusunda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy
hakkı o senedi Zilyed bulunan kimse tarafından
kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi
malikleri toplantı gününden en az yedi gün
önce şirket merkezine müracaatla hisse
senetlerini veya bunlara malik olduklarını
gösterir vesaiki şirkete tevdie mecburdurlar.
Hamiline yazılı hisse senedi maliki, işbu tevdi
üzerine şirket tarafından kendisine verilecek
üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş
kartlarını ibraz suretiyle Genel Kurul
toplantılarına iştirak edebilirler. Toplantının
ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça
işbu giriş kartları müteakip toplantı için de
geçerlidir. Toplantı nisabı konusunda Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.

Madde 29 – Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Madde 29 – Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Ana
sözleşmede
yapılacak
bilumum
değişikliklerin tekemmülüne tatbiki Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın ve sermaye Piyasası
Kurulunun iznine bağlıdır. Uygun olarak tasdik
ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan
edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Ana
sözleşmede
yapılacak
bilumum
değişikliklerin tekemmülüne tatbiki Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası
Kurulunun iznine bağlıdır. Uygun olarak tasdik
ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan
edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Madde 31 – Ana Sözleşmenin Tevdii

Madde 31 – Ana Sözleşmenin Tevdii

Şirket iş bu ana sözleşmeyi bastırarak,
kuruculara ve sermaye arttırımlarına iştirak
edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi
basılı iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kuruluna
gönderecektir.

Şirket iş bu ana sözleşmeyi bastırarak,
kuruculara ve sermaye arttırımlarına iştirak
edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi
basılı iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kuruluna
gönderecektir.
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Geçici Madde 1Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL.
iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr.
olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle
toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.eski TL’lık 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk
1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip oldukları paylardan
doğan hakları saklıdır.

8

