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 Ortaklığımız sermayesinin Şirketimizin yasal kayıtlarına göre; 198.864.597,06 TL kadarı 

Şirketimiz’in yasal kayıtlarındaki 303.135.407,80 TL 2015 yılı net karından, yasal kayıtlarda 

özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı’na aktarılan tutardan, ve 1.135.402,94 TL kadarı 2015 yılı 

net karının geri kalan kısmından karşılanmak suretiyle, konsolide TFRS kayıtlarına göre ise,  

198.865 Bin TL kadarı Şirketimiz’in 220.606 Bin TL 2015 yılı konsolide TFRS net karından, 

konsolide TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklardaki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış 

Yedekler Hesabı’na aktarılan tutardan, ve 1.135 Bin TL kadarı 2015 yılı net karının geri kalan 

kısmından karşılanmak suretiyle 250.000.000,00 TL’den 450.000.000,00 TL’ye artırılması 

nedeniyle ihraç edilen 314,24 TL nominal değerli A Grubu, 314,24 TL nominal değerli B Grubu, 

314,24 TL nominal değerli C Grubu ve 199.999.057,28 TL nominal değerli D Grubu paylarına 

ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun ___________________ tarih ve 

________________ sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması 

ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye 

artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

 

 Ortaklarımızın artırılan 200.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip 

oldukları payların %80’i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır. 

 

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

  

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

(MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri 

çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye 

artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir. 

 

 Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, 

gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir 

eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 
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