Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Esas Sözleşmesi
Eski Metin
Sermaye
MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı
Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000
tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir,

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Esas Sözleşmesi
Yeni Metin
Sermaye
MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı
Kanun’un
6’ncı
maddesi
uyarınca
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000
tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000.(Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.itibari değerde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) Kuruş itibari değerde, 250.000.000.000.adet paya bölünmüştür.
(İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.
BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen
ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL
olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama
yazılı 50.000.000.000.-(Ellimilyar) adet paya
bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen
ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL
olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama
yazılı 50.000.000.000.-(Ellimilyar) adet paya
bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274
sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası
ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin
1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle
1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup
1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1
(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274
sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair
kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası
ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin
1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle
1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup
1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1
(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortakların sahip olduğu paylardan doğan ortakların sahip olduğu paylardan doğan
hakları saklıdır.
hakları saklıdır.
İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 yılından sonra Yönetim

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2021 yılından sonra Yönetim

Kurulu’nun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur.

Kurulu’nun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur.

Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda
Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2016-2020
yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine
bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi
yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda
belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar
artırmaya yetkilidir.

Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda
Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021
yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine
bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi
yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda
belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar
artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise,
Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu
Kararı ile gerçekleştirilir.
Kararı ile gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri
üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı
yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri
üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı
yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.

