Eski Şekil

Yeni Şekil

Şirketin Sermayesi:
Madde 6 –
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.

Şirketin Sermayesi:
Madde 6 –
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL, çıkarılmış
sermayesi ise 21.000.000-TL’dir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 90.000.000 TL, çıkarılmış
sermayesi ise 21.000.000-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılmamış 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 yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış
sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı
ödenmiştir. Şirketin 21.000.000- (Yirmibirmilyon)
TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 kr değerinde
olmak üzere 2.100.000.000 (İkimilyaryüzmilyon) adet
hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000
(Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa
tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 8.000.000
(Sekizmilyon) TL azaltıldığı ve azaltılan tutar geçmiş
yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 13.000.000
(Onüçmilyon) TL’ye indirilmiş ve eşanlı olarak
8.000.000 (Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden
karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak
21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL’ye çıkartılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya,
itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya,
hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılmamış 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 yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış
sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı
ödenmiştir. Şirketin 21.000.000- (Yirmibirmilyon) TL'lik
çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak
üzere 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hamiline yazılı
paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon)
TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak
ödenen sermayeden 8.000.000 (Sekizmilyon) TL
azaltıldığı ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına
mahsup edilmek suretiyle 13.000.000 (Onüçmilyon)
TL’ye indirilmiş ve eşanlı olarak 8.000.000
(Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden
karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak
21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL’ye çıkartılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya,
itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya,
hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

