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Sermaye :

Sermaye :

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
100.000.000.TL. .-(yüzmilyonTürk Lirası) olup her biri 1 TL itibari
değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı
sermayesi 200.000.000.TL(ikiyüzmilyonTürk Lirası) olup her biri
1 TL itibari değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (yirmidört milyon
Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde
24.000.000 (yirmidört milyon ) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış
sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (yirmidört milyon
Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan
ari şekilde tamamen ödenmiştir. Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası)
itibari değerde 24.000.000 (yirmidört milyon ) adet paya
ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki
dağılımı aşağıdaki gibidir:
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TOPLAM

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin
üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma
(rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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 sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılacaktır.
B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat
hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.
A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede
belirlenen usullere uyulur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası
Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler
saklıdır.

TOPLAM

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari
değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni
pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar
almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019
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
yapılacak ilk Genel Kuruldan yeni bir sure için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat
hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.
A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede
belirlenen usullere uyulur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından
yapılacak düzenlemeler saklıdır.

