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NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ METİN YENİ METİN 

SERMAYE   
MADDE-6 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı 

izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 

yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış  olsa dahi, 2020 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 kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz.   

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) 

TL itibari değerde olmak üzere 100.000.000 adet hamiline yazılı paya 

ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL’dır. Çıkarılmış sermaye, 

her biri 1 (bir) TL itibari değerde 54.000.000 adet hamiline yazılı  paylardan 

oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı 

muvazaadan ari  şekilde tamamen ödenmiştir 

 
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 ve 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 

 

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim 

Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar 

çerçevesinde ilan edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

SERMAYE   
MADDE-6 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 

ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı 

sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış  olsa 

dahi, 2024 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 kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz.   

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 

olmak üzere 200.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış 

sermayesi 54.000.000 TL’dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 

54.000.000 adet hamiline yazılı  paylardan oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 

pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari  şekilde tamamen ödenmiştir 

 
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 ve 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 

 

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca 

alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan 

edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 


