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Yukarıda Tabloda Belirtilen A Grubunun İmtiyazına İlişkin Ana Sözleşme Madde Numaralarının
Detayı Aşağıdadır.
SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ
MADDE 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden
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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde
75.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124 Türk Lirası’dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari
değerde 13.202.124 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.877.079 adedi (A) grubu nama yazılı
11.325.045 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı
payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A)
grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.
İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak serbestçe devredilebilir.
(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE TOPLANTILARI
MADDE 7:

7.1 KURULUŞU
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 3, 5 veya 7
üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 1 üye; 5 üyeden
oluşursa 2 üye; 7 üyeden oluşursa 3 üye ; (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim kuruluna bağımsız kişiler de seçilebilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler
bulunabilir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler.
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az
bir başkan vekili seçer.

GENEL KURUL –ELEKTRONİK KURULLAR
MADDE 10 :

10.3. Oy kullanma ve Vekil Tayini:
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için
15(onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu
oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Genel kurul toplantıları,yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanacak iç yönergeye göre yapışır

.

