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Esas sözleşme değişikliği

NiĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYiİ VE TiCARET ANoNiM ŞİRKETiNE
İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı No:27

NiĞDE

: 0'7 .01.2016 taih|i yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 vel2 nci maddelerinin değiştirilmesine, Seımaye
Piyasası Kurulunun 06.01.2016 tarihli ve 71 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Ttirk
Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshasr Genel Müdiirlüğiirniiz miihrii ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil
tasanlannın Türk Ticaret Kanunu Hükiimlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun
onaymdan geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazh pay bulunması Ve bu pay
sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlıı pay sahipleri özel kurulu toplantısı
(T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürliiğünde tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ıica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.

Genel Müdür Yardrmcısı

Ek: Tadil tasansı (5 adet)

Tel|03I2 44g 4R 64 Fax:03l2 449 48 86

Bilgi içjn: FAHRi GÖK ŞEF
Evrakın elektronik imzalı suretine http|//e-belge.gtb,gov-tİ adresinden aaafda ] 2-ec90-44eb-8adf-d8 5 8c2b20464 kodD ile erişebilirsiniz.

BELGENiN ASLI ELEKTRoNiK iMZALIDIR,
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senıaye Piyasası K3.unü hüküınlerine göre kayıtiı seııİ.ye sisteınini kaboi ehİİ ve SennaJeıaIe S]Steın]ni ü<aÖolehİış ve sennave
Pivasas Kuru]!'nun 1S 03 :0ll tariir ve 27,7E2 savılı i2niiIe bğiraff geçınişti.

s.ü.nd el\...ü lufu.o.. e..e znl. j+i+...l,Jn )\l.)iç.r
seçel]idiı izlr rerilen kayıl] senıa)re laQnlna ulaşılaüıamıs olsa dalr. :+}5 !ıl]nln
b....oj .el oni }o.el.ün i.|ruL r.n .enn3:. orln,n ^Jfu d."bli.neJ . n: o,ha dı.e E,"
lerile. o\an va da },eni bi. o\an tutarı içi. Sennaye Piyasas Kuru]u'ndan izin a]nak
süreiivle gene] kunld'ı },eİi bir süre için yetki a]Das] zonnludur söz konusu vetkinin
d,.jıdlne . o_[.İu dd jIei lJ:lIlI ef-dl-!l!|l^-6e,\llInlr:İ#

t.j("( .n ].J, l l ..nnojP ld\3.. ,00 000 000 ,a..İ.l. o. , Il o Up. ner blll . (ollJ ll : .b" 
-

değerde olııak uz€.e ]00.000 000 adet haııi|ine EzIlı paya ayılm§tt.,
Şirketin çıkarjlın§ senıayes i ] 7.0oO,000 TL'd]r, ()karıl!ıış seınaye. hei biri ] (bir) TL itibari
değerde 27 000.000 adet hainiIiDe !32IIt paylardan o]uııaktadtr Ç ıkaİ lınıs sennavevi teıİsi]
CoP p_ o l(|,eJllllnful.ar.lnu,/dalon-J: e..oe d. d,ne- oJenlnlŞ1,1

,6- !J-,E+-i,rr-:i]rf_ln-:dn+l I Eğ j( -blaeğ/,nl.!(t: n. ".|qn lll ]ae; {.*l .
çr+sr&§ ltri]rİif:ffi€+€+j.ld;.

Işbu esas Sözleşı.e madde§i ile ianı.an yetki çe.çevesinde Şirket Yöıetim Kuru]uıca atınan
kar.r]al Sğnnaye Pivasa9 Kurulu'nDn belirIediği esasta. çeİçevesinde ilan edili..Senna),e],i
teı!sil eden !a}ülar kaydite§ti.ııe esanan Çerçe!eSinüle kavden izlenir

Sö2 konlsır ),e*inin alınmaııasr duruııuıda rönetim kurüIu kırarııla serfu!!.e artırımü

§ irkef in kavl tlı seoıar]e ıar.an l ] 00 000 O00 (yilzııi]yon) TL o lup. lrer biri l (bi.) IL ,tiba.i
oe1.,oco|,n.^u.-ıe'O0.000000aoe L.nll:ne:aZ,.l DD?d\ll....lll.s.-kel,nİ..,nıl5
srııatesi 27.000 000 TLdr Çükaıln§ senıay€. hel b1l] i (bir) TL iliba.i değerde
:7.000,000 adet haııiline yaznı !aylardan oluıİaktadü..Çıkarıln]Ş §ennayeyi temsil;den
pav bedeueıinin ta]na]ıı ınuYazaadan ari şekilde tama]nen ödeninistiİ

Şirket'in seİma},esi. gerektiğinde Türk Tic.ret K!nuntr !e sermrIe Piya§as! }Ie\zu.tı
hü ltü m 1cİi ce rçeaesnldc a rtınIı bilir v.},a aza]ttIabi]ir

\ön€tim KırDlu, s.rmıye Piyasa§l Kanunü hükiin]erine u!,gun olırık gerelili
9ördügu 7amanlJrd. Lı\ |ıI| .€rmJ\ o lrı ınInJ tırlır senı pıl ihrıc cdct], c!l.ınlml\
sc.ınıycyi artt!.nı},a fe pa!.sıhip]eİinin leni pıı.ılnı h.kkünın snlrlandırılması il.
prinli ve)ı nonin!I değerinin ıltııdı pıy ihrrc, ıionularünüla karrr xlmnla ı,.tkili.Iir
'l enj J, ılo. hJLlJnnl fujıl.mJ \cluv Pıİ r.hinleriarajnd. c.it.i/lia; \]ol ,1ı.ıA
§ellild. ku]l.nIl,m,7

işbu esas Sözlenne ınaddesi ile tanr.aD _vetki çerçeveınde Şİkeı Yaıeıi]n Kurulunca a]ınan
k.ra.lar Seİna_ve Piyas.İ Kur!]u nun beIirlediği esaslar çerçevesiırdc ila. edili.senna!e!i
?,o§.lelel o"....| ".esl ..\.üde- lcllr

GENEL IitiRUL
\lADDE_l2

YE ?ılt
ADIl.

GEl{fL KLRUL
]!I-\DDE_12
Genel K!rul lop]aıılanıda aşağıdaki e5as ]ar üy9lanlr
l2.1. Davet Şeı:li :

GeneI Kunı]la. otağan veya o]a&nnstü o]arak ropiantrlar.
Bu toPlannjan dalefte TTK. SPKn !e i]gili neYzDatln aınir hüküınle.i uvlulanll
l:.2.Top]antı Zamııı:
ol.ğan geıel kurul lop]antılan Şirketiı hesap dönelİi §onundan itiba.en üc av i.e.i§inde !e
senede e. az bir defa. o]ağanüstn seDe] ku.ulkr ne Şirketin iş]eİinin icap ettirdiğj İa]terde ve

l2.3. oJ !'erme ye \:Qkl Taüİni:
o]ağ.n !e olağanüsti] genel kuful top]anhlannda hazf bulunan pa), s.hillerinin veva
leki]]erini. heİ hisse için biro!,u \ardtr
Genel Kurul'da oyhr açık otarak re e1 kaldümak
se..a),eni. dönte birnre sahi! o]an ofuk]ar tale!

,\$§

Geı.1 k!rui llriantr]annda Pa} sehipl€ri keı]dileİtrİ djğ", p"iari;"Ü;;e}," ha.icteD t2},iİ
edecek]e. 1.kıl raJias]lla le]ısil etıi.ebilrl€.. Şirkeate pay sahjbi olan vekiller ke;di
oylanndan başka leıısil eiljkleli pa,\,9hipleli.iür §ahip olduk]an o),lan da kirI]aıııa}a
yelkiljdir]er. V.kahl.n o} \,enıe iş]einlelinde serııaye Piyasas Kufulu düzenlencme]eli;e

12.{. Müzakerelerin IaDllma§l ve (arır \i§abt:
Gene] kü]rul topiantılalı. Yönetin Kurulu taraflodan TTK ve ilgjli me\zuat lrükutİ]le.i
d.hilinde haztrlanaİak gene1 kunlc, onaylanan .'Genel Kuru]uD Çal]sııa Esas !c I;sulle.i
Hak]rında Ic Yanerge'' düzenleı!ele.ine uygun Olarak lürütülü..
Genel Kun] lollantlarına Yöıeti]n Kufu]u Başkaı1, yokluğun.ta haztr bulırıanla.daD eı vaslI

'ıemufunu bel;leyerek lop]anü başkan]ığınl oluİururGene] Kunl lo!ta.t] v€ karar
ıisa!lannda TTK. SPKD ve ilgili merzuaİn alıir hükümleriıe uwlur
12.s,Toplınİ \'erj;
Gen€l Küıru]un lollanü yeri Şirketin
Genej Kurulu sirket ııerkezini.

.ı,, 1

'\,,.-.n _,.}..

Gene ] Kuful top lantı]annda aşağıdaki esas la. uygulanır
l2,l. Drlel seHi :

Genel Ku.ul]aI o1.ğan !e!a o1ağanüstü olarak taphıular ,

Bu ıoptanılara davefte TTK. sPKn ıe ilgi]i ııelzuann aııiİ hıjküıı]eri uvqulai]r
l:.:. ropl3nll Z.mJnı:
o]ağ.n genei kuful lo!lanhlaİ ŞirketiD hesap ddneıni soıundan ltibaren üç ay içe.isiırde ve
senede en az bir defa. oliğııüstü genel kufulla. ise Şirk.tin işle.inin i.ap ettİdiği hallerde
vc zaılanlılda topla.r.
l2.3, ol \ erme !e \'eki]Tarini:
o]agai ve olağanüstü gene] kurul topllntı]an.da haztr bu]un.n pay sahip]eriıin veıa
lekilleli.in lrer hisse için btr oF la.dtr
Genel Kurul'da o),lar açık olalak ve el kaldlnıak slletiy]e lerilİ. Ancak ÇIkantn§
se.İayeDin dönle birine sıIrip olan onaklaİ h]ep edellerse. yazılı vera giz]i oya başvuııak

Gcncl Kuiül toplıntt]ırın. kattIna hakk bulunan hak sahipleri bu ioplınn]ar.,cl.LlrcniA on.md. dJ l,allllbiI!r, 5,rLeı. - \nonim \ırl,eılel,]e Ll.tıronik orıamdJ1rll]ı.ık Gcn(l KUrullırJ llısIin \ dnc!helık.. hütünıl.rl ur. nc! lı.L .JhılIe.inın
gencl kDru1 toplanttlarlna elc!tİoni! ortamdı kat nrlarına, gorüş açılıamaIarına.
önğidt öulqnm.ıınü ve o} liul]anhalırını imkin t-,--ı j"n-.ir g"."ı't,.,i.i!l!minj.\urıbileccai gibi. bu an,ü i.in Dlu.lUrUlmU§ "i5ıemlelJen Je hvDcl ..ılnu1.olıll. ),aIı'!c.li ıiin geneI l,ulUI ıopIJnıllırlndJ e5ı. sö/Ic,mcnın bU hüımüül..ıni.. kurDlmu. oI.n !\lem üzerinJen h.k.ıh!p|.,injn le ıemlilcileİjnin, nllJn
\'önetlneİik hükünlerinde belirtilen haUır!!ı krllaİ;bi]mesi sığ]anıi

Genel kuru] to!lannlaİnda pay sahipjerj kendiIeİi.ı diğel pay sahipleri leya hariçlen tayin
ede.ekleri v€kil vasıtasıyla te]ısil ettİebilİle.. Şirkefte pay Sahibi olan ,"tıi.. ı,"nal
ovlaındm başka teınsil eııikleİi pay sahipleİinin salrip olduklan oyları da kulla.ınaya
yetkilidirler. vekileten oy !enıe §l.]ıleİinde Serııaye Piyasasl Kuru]u düzen]ene]nelerine

12.J. \Iüzakerelelin YaplImas| !e Karar Nisabl:
cen€l kuruI tollan.lan. Ydnetiıı Kun]u üIafındin TTK ve i]gili mevzuat hukü]nleri
dalrilinde lrazflanaİak gen€lkurulca onayianan..Genel Kurulun Ça]ı5ma tsas !e Usu]]..i
Hakklrda lç Yanerge" diDeıtetıe]erine uygun ola.ak }iirütü]ür
Gene] Kuru] tolteürlılanna Yaneti]n Kuru]u BaŞkanı. yokluğuİda hazlr bulunanlardan en
}aS]ü Yanetiün Kun]u ü},esi başkaılık ede. BaŞkan. futanık yazınanı i]e celek sö.ü§e ov
too]Jüfu meü,Ul n be.,,le cr:k ,oot , bd." 1_1l. oll).lıruİUene r,.ı opı. , ."
karar ıisap lanıda TTK. sPKİ ve ilgi]j ınevzuatıı aınir hüküıılerilre uQ]ur
l1.5.Toplant! \'erii

Ancak. Yönetim Kuiulu.
Genel Kuruluı to!lanh ye.i Şİketin ıne.kez adresidir Ancak. Yöneti]n Krfuıl

,,, t

gerektiğinde. cenel Kurulu Şi.ket ,İe.keznrnr bu]unduğu adlesten baskı bir adreste !evi
i,|,nbu|da lop Jnl, .d.|. |b|.:l




