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ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 
 
MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.04.2013 tarih 
ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL’dir. 
  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları 
(5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 şirket 
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.120.695,86.- TL olup, her biri 1.-
(Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı 712.069.586 adet paya ayrılmış 
ve tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri, Maliye 
Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından 
ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve 
Esasları Hakkındaki Tebliğ”i ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine 
göre kısmi bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.’den 
aktarılan ve T.C. İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 
2013/73 sayılı bilirkişi raporuna göre 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı 
gayrimenkulleri ayni sermaye olarak konularak karşılanmıştır. 
 
Yönetim Kurulu 2013 - 2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 
kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerin altında 
veya üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını 
kısıtlayabilir. 
 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 
 
MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.04.2013 tarih 
ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş 
nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları 
(5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.120.695,86 TL olup, her biri 1 (bir) 
Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 712.069.586 adet paya ayrılmış ve 
tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa 
hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları 
Hakkındaki Tebliğ”i ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre kısmi 
bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.’den aktarılan ve T.C. 
İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 2013/73 sayılı 
bilirkişi raporuna göre 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı gayrimenkulleri 
ayni sermaye olarak konularak karşılanmıştır. 
 
Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline 
yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 
yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerin altında veya üzerinde pay 
çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay 
haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
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