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İlgi :

İlgide kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 1.200.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
çıkarılmış sermayenizin tamamı 2015 yılı kar payından karşılanmak üzere 530.302.645 TL’den
600.302.645 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 70.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç
belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 13.06.2016 tarih ve 19/636 sayılı toplantısında;
anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek/1)
ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını
takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca,
Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 600.302.645 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye
ilişkin 6 ncı maddesinin Ek/2’de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin
yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil
Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulması, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı
ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde
ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla  mevcut diğer paylarla birlikte kar
payından eşit  olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: http://www.spk.gov.tr Bilgi için: Berra TURHAN

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 UZMAN

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : cc6ec480-fa55-433a-a5f8-d807a2c2b589 bturhan@spk.gov.tr

https://dogrulama.spk.gov.tr adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

1/2

http://ebys/evrak/goster?evrakGuid=39d720b9-39fc-df73-0745-3d0976627345&ilgiliid=cc6ec480-fa55-433a-a5f8-d807a2c2b589&layout=true
http://www.spk.gov.tr


e-imzalıdır
Emre KAVAKLI

Daire Başkan Yrd.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 

Ek:
1- İhraç belgesi
2- Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı
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