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Sermaye ve Hisse Senetleri:

Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde
olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000- TL
(iki yüz elli milyon Türk Lirası) dır. Bu
sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal
değerde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar)
adet paya bölünmüştür.

Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde
olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL
(iki yüz elli milyon Türk Lirası) dır. Bu
sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal
değerde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar)
adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavan 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 tavan ya 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 yönetim kurulu kararı ile
sermaye artırımı yapamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavan 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 tavan ya 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 yönetim kurulu kararı ile
sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı
ödenmiş 89.100.000,-TL (seksen dokuz
milyon yüzbin Türk Lirası)’dir. Bu
sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak
taahhüt edilip nakden karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı
ödenmiş 142.560.000 TL (yüz kırk iki
milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası)’dir.
Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari
olarak taahhüt edilip nakden karşılanmış olup
Şirket sermayesini temsil eden paylar her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde
14.256.000.000 (on dört milyar iki yüz elli
hamiline yazılıdır.
altı milyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket paylarının halka arzından sonraki
dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara Şirket sermayesini temsil eden paylar
sahip olan ortakların da kurucularda aranan hamiline yazılıdır.
şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim Şirket paylarının halka arzından sonraki
kontrolünün elde edilmesini sağlayan dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara
miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul sahip olan ortakların da kurucularda aranan
iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim
kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu kontrolünün elde edilmesini sağlayan
paylara sahip olan ortakların söz konusu miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul
şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim
pay devrini takip eden 10 iş günü içinde kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu
Kurula iletmeleri zorunludur. Yönetim paylara sahip olan ortakların söz konusu
kontrolünün elde edilmesini sağlayan şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri

miktardaki imtiyazlı payların devrinde,
imtiyazlı payları devralacak ortakların,
Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna
ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası
diğer ortakların paylarını satın almayı
sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu
durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu
hususta, Kurulun pay alım teklifi
zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri
saklıdır. Şirket paylarının halka arzından
sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan
paylara sahip olan ortakların, kurucularda
aranan şartları sağlayamamaları halinde;
yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları
sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç
ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

pay devrini takip eden 10 iş günü içinde
Kurula iletmeleri zorunludur. Yönetim
kontrolünün elde edilmesini sağlayan
miktardaki imtiyazlı payların devrinde,
imtiyazlı payları devralacak ortakların,
Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna
ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası
diğer ortakların paylarını satın almayı
sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu
durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu
hususta, Kurulun pay alım teklifi
zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri
saklıdır. Şirket paylarının halka arzından
sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan
paylara sahip olan ortakların, kurucularda
aranan şartları sağlayamamaları halinde;
Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
arttırmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar
unvanının
kullanıldığı
belgelerde yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya yetkilidir.
gösterilmesi zorunludur.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
unvanının
kullanıldığı
belgelerde
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
gösterilmesi zorunludur.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
kurulda alınabilir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel
kurulda alınabilir.

