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a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve bu
husus Sermaye Piyasası Kurulu’nun
14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile
onaylanmıştır.

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve bu
husus Sermaye Piyasası Kurulu’nun
14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile
onaylanmıştır.

b. Banka’nın
kayıtlı
sermayesi
12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk
Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş)
itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz
Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil
edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü
hallerde ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca bu limite kadar yeni pay
çıkarmak suretiyle Banka’nın çıkarılmış
sermayesini arttırmaya yetkilidir.
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c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar
verilen sermayeyi temsil eden payların
tamamını, ilgili mevzuattaki şartları
yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen
kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka
arzetmeye de yetkilidir.
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verilen sermayeyi temsil eden payların
tamamını, ilgili mevzuattaki şartları
yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen
kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka
arzetmeye de yetkilidir.

d. Banka’nın
çıkarılmış
sermayesi,
muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş
3.350.000.000-.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz
Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerde
33.500.000.000.-(Otuz Üç Milyar Beş
Yüz Milyon ) adet nama yazılı paya
bölünmüştür.
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Hisse senetlerinin nominal değeri
100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK’da
değişiklik yapılmasına dair kanun
kapsamında
10.Kr.
olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle
toplam pay sayısı değişmemiş olup, her
biri 100.000.-TL’lik 9.500.000.000. adet
pay
karşılığında
10.Kuruşluk
9.500.000.000. pay verilecektir. Söz
konusu değişim ile ilgili olarak ortakların
sahip olduğu paylardan doğan hakları
saklıdır.
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e. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen
kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018
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.

e. 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 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.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
hakkının
sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç),
itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan
yoksun hisse ihracı konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
hakkının
sınırlandırılması itibari değerinin altında veya
üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir
esasları çerçevesinde izlenir

