
Sermaye artırımı başvurunuz hk.

03.08.2017 tarihli yazınız.
24.08.2017 tarihli ve 12233903-335.05-E.9972 sayılı yazımız.
05.09.2017 tarihli yazınız.
14.09.2017 tarihli yazınız.
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Kağıthane-İSTANBUL

İlgi :a)
b)
c)
ç)

        İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan
Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000 TL artırılarak
6.000.000 TL’ye çıkarılması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile söz
konusu başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler talep edilmiş olup, ilgi (c) ve (ç)’de kayıtlı yazılarınız
ile başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.
        Söz konusu sermaye artırımı talebiniz olumlu karşılanmış olup, bu kapsamda;
     1 ) 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliği’nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; artırıma ilişkin yönetim kurulu kararınızın, çıkarılmış
sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklinin, yeni payların itibarî değerlerinin,
cinslerinin, sayılarının, imtiyazlı olup olmadıklarının, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin
sınırlamaların ve kullanılma şartları ile süresinin, prime dair kayıtların ve bunun uygulanması hakkındaki
kuralların, Şirketiniz tarafından sermaye artırım işlemlerine başlanmasından önce esas sözleşmede
öngörüldüğü şekilde ilan edilmesi ve ayrıca Şirketinizin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda yayımlanması,
     2 ) Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararınız ile birlikte
sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilerek, Şirketinizin kayıtlı olduğu
Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmek üzere hazırlanacak Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye
ilişkin 8. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulması
        gerekmektedir.
        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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