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Sermaye, Payların Nevi ve Devri
Madde 6
Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.221.450,25 TL’dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari
değerde 9.221.450,25 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.317.500 adedi (A) grubu nama yazılı,
7.903950,25 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı
muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiştir.
(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep
göstermeksizin dahi ilgili payların devrine onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı
paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7
Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 3, 5 veya 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından
yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2’si; 5 üyeden oluşursa 3’ü; 7 üyeden oluşursa
5’i; (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile karar alır.
Yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa, 3 üyenin katılımı ve en az 2 üyenin aynı yönde oy kullanması; 5
üyeden oluşursa en az 3 üyenin katılımı ve 3 üyenin de aynı yönde oy kullanması; 7 üyeden oluşursa
en az 5 üyenin katılımı ve 4 üyenin aynı yöndeki oy kullanması ile karar alır. Seçim süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini
her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücreti genel kurulca belirlenir.
Denetçiler
Madde 9
Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3
denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
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Oy Hakları ve Vekil Tayini
Madde 10.2
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir
pay için 15 (Onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.

