
     

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

Eski Şekil Yeni Şekil 

SERMAYE 

MADDE 6     

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.000.000,00 (Yetmiş  milyon Türk Lirası) TL olup, 

her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 70.000.000 (Yetmiş milyon) 

adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 

yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 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. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.479.940,50 TL (Altmış milyon dört yüz yetmiş 

dokuz bin dokuz yüz kırk Türk Lirası, Elli Kuruş) olup,  her biri 1 (bir) Türk Lirası 

itibari değerde toplam 60.479.940,5  (Altmış milyon dört yüz yetmiş dokuz bin dokuz 

yüz kırk virgül yarım) adet paya bölünmüştür.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 

primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 

şekilde kullanılamaz. 

 

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili 

mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. 

SERMAYE 

MADDE 6     

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (Üçyüz  milyon Türk Lirası) TL olup, 

her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üçyüz milyon) 

adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 

yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 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. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.479.940,50 TL (Altmış milyon dört yüz yetmiş 

dokuz bin dokuz yüz kırk Türk Lirası, Elli Kuruş) olup,  her biri 1 (bir) Türk Lirası 

itibari değerde toplam 60.479.940,5  (Altmış milyon dört yüz yetmiş dokuz bin dokuz 

yüz kırk virgül yarım) adet paya bölünmüştür.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 

primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 

şekilde kullanılamaz. 

 

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili 

mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. 

 


