
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

ANASÖZLEŞMESİ 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı 

izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL 

(altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 

65.000.000.000 paya bölünmüştür. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda 

izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2012 yılından 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 

Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL olup bu 

sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde 

gruplandırılmıştır. 

 

Grubu Sayısı Tutarı (Kr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.868.725 22.497.868.725 

Toplam 22.500.368.745 22.500.368.745 

 

Şirketin 225.003.687,45 TL’lık çıkarılmış sermayesi nakden ve 

tamamen ödenmiştir. 

 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu 

payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu 

imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan 

yeni imtiyazlı pay senedi çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı pay senetleri ciro ile devredilir. Yönetim Kurulu 

pay senetlerinin devrini onamaktan kaçınamaz. (A) Grubu 

payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm 

imtiyazlar sona erer. 

 

 

 

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı 

izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL 

(altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 

65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama 

yazılıdır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda 

izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2017 yılından 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 

Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL olup bu 

sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde 

gruplandırılmıştır. 

 

Grubu Sayısı Tutarı (Kr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.868.725 22.497.868.725 

Toplam 22.500.368.745 22.500.368.745 

 

Şirketin 225.003.687,45 TL’lık çıkarılmış sermayesi 

muvazaadan ari şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir. 

 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu 

payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu 

imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan 

yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile 

devredilir. Yönetim Kurulu, borsada gerçekleştirilen 

işlemler neticesinde devredilen paylar da dahil olmak 

üzere payların devrini onamaktan ve pay defterine 

kaydetmekten kaçınamaz. (A) Grubu payların devri halinde 

bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. 

 



 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 

tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir. 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 

tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir. 

 


