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              Konu                                             : Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması   amaçlı 

esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA 

 

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM: 

 

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu çerçevede ana sözleşmenin 

değişikliğine ilişkin 23.01.2017 tarihli başvurumuz SPK tarafından 02.02.2017 tarihinde onaylanmıştır.  

 

 

 

                                               Saygılarımızla, 

         TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

 

 

 

 Ali İhsan Barut                 Evren Kılınçpınar

 Muhasebe Müdürü             Mali İşler Müdürü

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TADİL METNİ 

 

Eski Metin 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.1996 tarih ve 

21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin Kayıtlı sermayesi: 500.000.000-TL 

(BEŞYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)’dır. 

Sermaye Piyasası Kurulunca 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 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 yeni bir süre için 

yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır. 

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş) 

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL’lik kısmı İç Kaynaklardan 

karşılanmış kalan 312.202.115.-TL’lik kısmı muvazzadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. 

322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerde tamamı nama 32.250.825.300 paya 

bölünmüştür. 

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK’nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun 

kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması 

sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 

TL’lık 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak 

ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.   

İş bu sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 

değiştirilmiş ibarelerdir. 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Yönetim Kurulu 2013–2017 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim 

Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen 

veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar 

çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 

 

Yeni Metin 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.1996 tarih ve 

21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin Kayıtlı sermayesi: 500.000.000-TL 

(BEŞYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)’dır. 

Sermaye Piyasası Kurulunca 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 5 yılı geçmemek 

üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim 

kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş) 



Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL’lik kısmı İç Kaynaklardan 

karşılanmış kalan 312.202.115.-TL’lik kısmı muvazzadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. 

322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerde tamamı nama 32.250.825.300 paya 

bölünmüştür. 

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK’nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun 

kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması 

sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 

TL’lık 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak 

ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.   

İş bu sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 

değiştirilmiş ibarelerdir. 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim 

Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen 

veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar 

çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 


