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1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Divan Heyetine tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,

3. Sermaye artırımının onaylanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi”
başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili,

ESKİ 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 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. 

YENİ METİN: 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 

Madde 7 - Şirketin sermayesi 445.446.341,46 
(Dört yüz kırk beş 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 
44.544.634.146 (Kırk dört milyar beş yüz kırk 
dört milyon altı yüz otuz dört bin yüz kırk altı) 
hisseye ayrılmıştır.  

Hisselerin tamamı nama muharrerdir. 

Şirket’in önceki 181.446.341,46 (Yüz seksen 
bir milyon dört yüz kırk altı bin üç yüz kırk bir 
virgül kırk altı) Türk Lirası sermayesi, her biri 
1.- (Bir) Kuruş nominal değerinde toplam 
18.144.634.146 (On sekiz milyar yüz kırk dört 
milyon altı yüz otuz dört bin yüz kırk altı) adet 
nama yazılı hisseye bölünmüş ve tamamen 
ödenmiştir. 

Bu defa artırılan 264.000.000 (İki yüz altmış 
dört milyon) Türk Lirasının 110.000.000 TL’si 
tescil tarihine kadar nakten geriye kalan 
154.000.000 TL ise,, sermaye arttırımının 
tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödeneceği 
tahhüt edilmektedir.  

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

4. 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,

5. Dilek ve temenniler,

6. Kapanış
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