
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN “KAYITLI SERMAYE” BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN TADİL 

TASARISIDIR 

ESKİ ŞEKİL 
KAYITLI SERMAYE 
Madde 6- 
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile 
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk 
Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları 
arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 
2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için 
yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda yönetim kurulu 
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen 
ödenmiş 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 
Kuruş itibari değerinde   4.476.270.845 adet 
hamiline paya bölünmüştür. 

Yönetim Kurulu,  2017-2021 yılları arasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, 
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı 
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir.  

YENİ ŞEKİL 
KAYITLI SERMAYE 
Madde 6- 
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 220.000.000 Türk 
Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 
arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 
2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından 
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye 
Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel 
kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen 
ödenmiş 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 
Kuruş itibari değerinde   4.476.270.845 adet 
hamiline paya bölünmüştür. 

Yönetim Kurulu,  2021-2025 yılları arasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, 
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı 
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir.  

GEREKÇE  

 
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı son 
olarak 2004 yılında güncellenmiş  olup, 2004 
yılından bu yana ekonomik koşullardaki 
değişim ve gelişmeler ile Şirketin buna 
paralel oluşan gereksinimleri gözetilerek, 
kayıtlı Sermaye tavanının 50.000.000.-
TL.ndan 220.000.000.-TL.na yükseltilmesini 
ve 2021 yılı sonu itibariyle dolacak olan 
geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine 
kadar 5 (beş) yıl süreyle uzatılmasını 
teminen 

 



Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak  nominal değerinin 
üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarını 
sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak  nominal değerinin 
üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarını 
sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

  

 

 

 

           

 


