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Ek Açıklamalar

22.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan;
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının
2.000.000.000 TL'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını
kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin söz konusu
kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na
24.12.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1

ADESE Esas Sözleşme 6.madde Tadili KST.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE : 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
14.09.2011 tarih ve 8711 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2019-2023 yılları (5 yıl ) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023
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 alınmak
suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir
süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapamaz. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı
500.000.000.- (Beş yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari
değerde 500.000.000.- (Beş yüz milyon) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 252.000.000 TL’dir ve her biri 1 TL
itibari değerde 252.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu
hisselerin Şirket sermayesinin 17.640.000 adet, 17.640.000 TL
nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 234.360.000
adet, 234.360.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline
yazılı hisselerden oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal
değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu’nun itibari
değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin
kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
çerçevesinde ilan edilir.
A Grubu paylar Ana Sözleşme’nin 7. ve 15. maddeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy
hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe
yeni pay ihraç edilemez. Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar
ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni tertip
payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.
Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Merkezi Kayıt
Sistemi ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler
uygulanır.
A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun
onayı şarttır. B Grubu hamine yazılı hisseler ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
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değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu’nun itibari
değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin
kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
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(A) grubu paylar kendi aralarında, (B) grubu paylar kendi
aralarında tedavül edilebilir. Rüçhan haklarının kullanımından
sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu
pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay
olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay
sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel
kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine
işlenir.
Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki
kişilere devri şirkete karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile
hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A)
grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya
devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça
beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya
devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle,
kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına
almayı önererek reddedebilir.
Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
her türlü Tahvil, Bono, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar
Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına
uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç
edebilir.
Yönetim kurulu borçlanma aracı ihracında yetkilidir.
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