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Madde 4
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi, Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53, 34418,
Kağıthane İstanbul’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin merkezi, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 53,
34418, Kağıthane İstanbul’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve
temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.
temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.
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SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Mart 2017 tarih ve
9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Mart 2017 tarih ve
9/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya TL (bir Türk lirası) kıymetinde 245.000.000 adet nama yazılı paya
bölünmüştür.
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli
yedi bin) TL’dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde
tamamen ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 49.657.000 (kırk dokuz milyon altı yüz elli
yedi bin) TL’dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde
tamamen ödenmiştir.

Şirketin 49.657.000 TL’lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %45’ine
tekabül eden 22.345.650 TL nominal değerli 22.345.650 adet A grubu nama
yazılı ve %55’ine tekabül eden 27.311.350 TL nominal değerli 27.311.350
adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.

Şirketin 49.657.000 TL’lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %27,41’ine
tekabül eden 13.608.293 TL nominal değerli 13.608.293 adet A grubu nama
yazılı ve %72,59’una tekabül eden 36.048.707 TL nominal değerli
36.048.707 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.

EK
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 (2021 yılı sonuna kadar) yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
kısıtlamaya, sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkını sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 (2021 yılı sonuna kadar) yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
kısıtlamaya, sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkını sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş
ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı
muhafaza edilir.

Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş
ise, A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı
muhafaza edilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre
konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir kişiye devri halinde devre
konu A grubu paylar devrin gerçekleştiği anda B grubu paylara dönüşür.

A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara
dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada
işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirime konu paylar kendiliğinden B
Grubu paylara dönüşür.

A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara
dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada
işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
Şirketine başvurmasıyla birlikte bildirime konu paylar kendiliğinden B
Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
dağıtılır.

