İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
Madde- 6:
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 04.03.2021 tarih ve 12/316 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin
verilen
kayıtlı
sermaye
tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılının
bitiminden 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
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 210.000.000 TL
(İki yüz on milyon Türk Lirası) olup her biri
1 (bir) TL itibari değerde 210.000.000 (İki
yüz
on
milyon)
adet
paya
bölünmüştür.
Şirketin 42.000.000 (Kırk iki milyon) TL
çıkarılmış
sermayesi
tutarındaki
muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden
ödenmiştir.
Şirket çıkarılmış sermayesi 42.000.000
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL
itibari değerde 42.000.000 (Kırk iki milyon)
adet paya bölünmüş olup bu payların
4.200.000 (Dört Milyon İki Yüz Bin) adedi
A grubu imtiyazlı hamiline yazılı,
37.800.000 (Otuz Yedi Milyon Sekiz Yüz
Bin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan
oluşmaktadır.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ
Madde- 6:
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 04.03.2021 tarih ve 12/316 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin
verilen
kayıtlı
sermaye
tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılının
bitiminden 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
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 210.000.000 TL
(İki yüz on milyon Türk Lirası) olup her biri
1 (bir) TL itibari değerde 210.000.000 (İki
yüz on milyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin 64.000.000 (altmış dört milyon)
TL tutarındaki
çıkarılmış sermayesi
muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden
ödenmiştir.
Şirket çıkarılmış sermayesi 64.000.000
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL
itibari değerde 64.000.000 (altmış dört
milyon) adet paya bölünmüş olup bu
payların 4.200.000 (dört milyon iki yüz bin)
adedi A grubu imtiyazlı hamiline yazılı,
59.800.000 (elli dokuz milyon sekiz yüz bin)
adedi B grubu hamiline yazılı paylardan
oluşmaktadır.
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Yönetim
Kurulu,
2021-2025
yılları
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya
yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı pay
çıkarılması, nominal değerinin üzerinde
veya altında pay
çıkarılması,
pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının
konularında
veya
sınırlandırılması
imtiyazlı pay
sahiplerinin
haklarını
kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan
paylar
tamamen
satılarak
bedelleri
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim
Kurulu,
2021-2025
yılları
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya
yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı pay
çıkarılması, nominal değerinin üzerinde
veya altında pay
çıkarılması,
pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının
konularında
veya
sınırlandırılması
imtiyazlı pay
sahiplerinin
haklarını
kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan
paylar
tamamen
satılarak
bedelleri
ödenmedikçe
yeni
pay
çıkarılamaz.
Şirket sermayesini temsil eden paylar Şirket sermayesini temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden
izlenir.
izlenir.
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