ALARKO
HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE
TADİL METNİDİR
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ
MADDE 8- SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve
390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Holding'in
kayıtlı
sermayesi
500.000.000,(Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal
değerde
50.000.000.000
(Ellimilyar)
paya
bölünmüştür.
Holding’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
435.000.000,- (Dörtyüzotuzbeşmilyon) TL olup, 1
Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000
(Kırküçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı
paydan oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
sermaye tavan izni, 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020
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. Sözkonusu
yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim
Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Yönetim Kurulu, 2016 - 2020 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline
yazılı olması esastır.
Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde
pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarının sınırlandırılması konularında kararlar
alabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ
MADDE 8- SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve
390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Holding'in
kayıtlı
sermayesi
500.000.000,(Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal
değerde
50.000.000.000
(Ellimilyar)
paya
bölünmüştür.
Holding’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
435.000.000,- (Dörtyüzotuzbeşmilyon) TL olup,
1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000
(Kırküçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı
paydan oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024
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 Yönetim
Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline
yazılı olması esastır.
Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde
pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarının sınırlandırılması konularında kararlar
alabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

