
                Ticaret Ünvanı 
 

    GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 
 
Groupama Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı 
 
Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını karara bağlayacak olan Olağan Genel Kurul 
toplantısının, “Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Sarıyer, İstanbul” 
adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 28.03.2014 tarihinde saat 10:00’da ve Türk 
Ticaret Kanunu’nun 35. ve 413. maddeleri ile şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi gereğince 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve şirket merkezinin bulunduğu 
yerde çıkan günlük iki gazetede yapılacak ilan suretiyle toplanmasına ve gündemin aşağıdaki 
şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
2013 yılına ait Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 
ve yönetim kurulunun kar dağıtım konusunda Şirketimiz merkezinde, Ankara Bölge Müdürlüğü 
Şehit Adem Yavuz Sok. No:12 Kızılay /Ankara ve Bursa Bölge Müdürlüğü Şubeleri Konak 
Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Elit Park Plaza No:91 Nilüfer - BURSA adreslerinde incelemenize 
açık tutulacaktır. 

 
 GÜNDEM: 

 
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 
 
2. Şirketin 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 

müzakeresi, 
 
3. Şirketin 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

 
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 
 
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının 

belirlenmesi, 
 
6. Yeni faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,  
 
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,  

          
8. Yönetim Kurulu üyelerinin azli ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;  

 
9. Sermaye artırımının onaylanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin 

Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili, 
 

 
ESKİ METİN: 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 

Madde 7 - Şirketin sermayesi 154.646.341,46 

(Yüz elli dört milyon altı yüz kırk altı bin üç yüz 
kırk bir virgül kırk altı) Türk Lirası’dır. Bu 
sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (Kr) kıymetinde 
15.464.634.146 (On beş milyar dört yüz altmış 
dört milyon altı yüz otuz dört bin yüz kırk altı) 
hisseye ayrılmıştır. Anılan Sermayenin 
tamamı ödenmiştir. 

Hisselerin tamamı nama muharrerdir. 

 
YENİ METİN: 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 

Madde 7 - Şirketin sermayesi 181.446.341,46 

(Yüz seksen bir milyon dört yüz kırk altı bin 
üç yüz kırk bir virgül kırk altı) Türk Lirası’dır. 
Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (Kr) 
kıymetinde 18.144.634.146 (On sekiz milyar 
yüz kırk dört milyon altı yüz otuz dört bin yüz 
kırk altı) hisseye ayrılmıştır. Anılan 
Sermayenin tamamı ödenmiştir. 

Hisselerin tamamı nama muharrerdir. 



Şirket’in önceki 134.146.341,46.- (Yüz otuz 
dört milyon yüz kırk altı bin üç yüz kırk bir 
virgül kırk altı) Türk Lirası sermayesi, her biri 
1.- (Bir) Kuruş nominal değerinde toplam 
13.414.634.146.- (On üç milyar dört yüz on 
dört milyon altı yüz otuz dört bin yüz kırk altı)) 
adet nama yazılı hisseye bölünmüş ve 
tamamen ödenmiştir. 

Bu kere artırılan 20.500.000,00 (Yirmi milyon 
beş yüz bin ı) Türk Lirası ortaklar tarafından 
muvazaadan ari olarak tümüyle taahhüt 
edilmiş olup, tamamı en geç Genel Kurul’un 
tescil tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödenmiştir. 

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse 
senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler 
halinde bastırabilir. 

Şirket’in önceki 154.646.341,46 (Yüz elli dört 
milyon altı yüz kırk altı bin üç yüz kırk bir 
virgül kırk altı) Türk Lirası sermayesi, her biri 
1.- (Bir) Kuruş nominal değerinde toplam 
15.464.634.146 (On beş milyar dört yüz 
altmış dört milyon altı yüz otuz dört bin yüz 
kırk altı) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 
ve tamamen ödenmiştir. 

Bu defa artırılan 26.800.000,00 (Yirmi altı 
milyon sekiz yüz bin) Türk Lirası ortaklar 
tarafından muvazaadan ari olarak tümüyle 
taahhüt edilmiş olup, bu miktarın tamamı 
tescilden önce ödenmiştir. 

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse 
senetlerini birden çok payı kapsayan 
kupürler halinde bastırabilir. 

 
 
10. Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek yeni hisselerin dağıtımı ile ilgili olarak 

mevcut pay sahiplerimize Türk Ticaret Kanunu 461. maddesi uyarınca ön alım 
haklarını kullandırmak; artırım işlemi neticesinde oluşan yeni pay sahipliği 
yapısını tespit etmek ve pay sahiplerimize sermaye artırımı kapsamında ihraç 
olunacak yeni hisseleri teslim etmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için 
yönetim kurulunun görevlendirilmesi, 
 

11. Dilek ve temenniler, 
 
12. Kapanış 

 
 


