AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 14.10.2014
Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres

Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700

Telefon
Faks

312 - 4081000
312 - 4410782

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon

212 - 3198700

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

212 - 3198710
Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Şirket Paylarının itfası yolu ile yapılacak sermaye azaltımına dair Yönetim
Kurul karar tadili

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Yönetim Kurul karar içeriği gerekçelendirilmiştir, azaltılan sermaye tutarı düzeltilmiştir.
13/08/2014 19:23'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14.10.2014

Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)

291.000.000,000
261.900.000,000

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde
No

Pay Grup Bilgileri
B
Grubu,AKFEN(Eski),TREAKFH00010
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKFH00028
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER

6

Mevcut Sermaye (TL)

Azaltılacak Sermaye
Tutarı (TL)

Azaltılacak
Sermaye (%)

233.541.264,000

29.100.000,000

12,46032

57.458.736,000

0,000

0,00000

291.000.000,000

29.100.000,000

10,00000

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; " Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.
maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tadil edilmesine
ilişkin olarak alınmış olan 13.08.2014 tarih ve 2014/18 sayılı kararın aşağıda ve Ek'te belirtilen şekilde tadil
edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme tadili, Şirketimiz sermayesinin, ilgili mevzuata uygun şekilde geri alınan ve itfa
edilmesi uygun olan payların itfa edilerek, geri alınan paylara ilişkin mevzuatta belirlenen %10 oranındaki işlem
sınırının; Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilmesi amacıyla, Şirketimizin kendi paylarına ilişkin geri
alım yapmaya uygun durumda tutulması için daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin,
29.100.000 TL azaltılmak suretiyle 261.900.000 TL'ye indirilmesini içermektedir.
Ekte mevcut esas sözleşme tadil tasarısının SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na görüş ve onayları için
gönderilmesine, söz konusu onayların alınmasını müteakip onay için ilk genel kurula sunulmasına karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu,
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EK: AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ METİN
MADDE 6 – SERMAYE

YENİ METİN
MADDE 6 – SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2010
tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiştir.

Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/04/2010
tarih ve 25/334 sayılı izni ile ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00
(bir milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari
değerde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 291.000.000 –TL’dir.
Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet
A Grubu ve 233.541.264 adet B Grubu olmak üzere,
291.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00
(bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari
değerde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2014-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş)
yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla
uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapamaz.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 261.900.000 TL’ dir.

Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen
ödenmiştir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermaye,
bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden
29.100.000 TL azaltılmak suretiyle 261.900.000 TL’ ye
indirilmiştir.

57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın’ a verilmiş
olup, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline
yazılıdır.

Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet
A Grubu ve 204.441.264 adet B Grubu olmak üzere,
261.900.000 adet paya ayrılmıştır.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı
esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket’te
sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B
Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırımlarına pay
sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç
edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla
birlikte alarak iştirak ederler.

57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın’a verilmiş,
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline
yazılıdır.

Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç
edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde
pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek
primleri TTK’nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere
Şirket’e ayrıca ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas

Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen
ödenmiştir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı
esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket’te
sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B
Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırımlarına pay
sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç
edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla
birlikte alarak iştirak ederler.

sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı
kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak
suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına
kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal
değerin üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması,
pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen
veya tamamen sınırlandırılması konularında karar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında primli sermaye arttırımına
karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek
payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları
tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine
ilaveten tespit edilecek primleri TTK’nın ilgili
maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket’e ayrıca
ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulu, 2014-2019 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı
kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak
suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına
kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal
değerin üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması,
pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen
veya tamamen sınırlandırılması konularında karar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.

