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AÇIKLANACAK 
ÖZEL DURUM/DURUMLAR: 
 

“ 
Yönetim Kurulumuzun 05.07.2007 Tarih YK/2007-13 sayılı toplantısında; Şirketimizin Selka Holding A.Ş ile 
birleşmesi işlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun da onayına sunulmak üzere şirketimiz Ana 
sözleşmenin 6. Maddesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. ” 
 

Eski Metin: 
 
Şirketin Sermayesi 
 
Madde: 6- Şirket 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.1982 tarih ve 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr itibari değerde 10.000.000.000 
(onmilyar) paya bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 2.025.000.- (ikimilyonyirmibeşbin) YTL’ dir. Bu sermaye; her biri 1 
(bir) YKr itibari değerde 200 (ikiyüz) adet A Grubu hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) YKr itibari değerde 
202.499.800.- (ikiyüzikimilyondörtyüzdoksandokuzbinsekizyüz)  adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 
202.500.000 (ikiyüzikimilyonbeşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır 
 
Her bir payın nominal değeri 1.000 (bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 
kanun kapsamında 1 (bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 
10.000 (onbin) TL’lik 10 (on) adet pay karşılığında, 1 (bir) Yeni Kuruşluk 1 (bir) pay verilecektir. Söz konusu 
değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Yeni Metin 
 
Şirketin Sermayesi 
 
Madde 6: 
 
Şirket 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.12.1982 tarih, 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 10.000.000.000 
(Onmilyar) paya bölünmüştür. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.837.014,21 (İkimilyonsekizyüzotuzyedibinondörtYTL ve yirmibir YKR)’.dir. Bu 
sermaye her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 200 (İkiyüz) adet A Grubu ve her biri 1 (Bir) Ykr itibari değerde 



283.701.221 (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbinikiyüzyirmibir) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 
283.701.421  (İkiyüzseksenüçmilyonyediyüzbirbindörtyüzyirmibir)  adet paydan oluşmaktadır.  
 
Her bir payın nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun kapsamında 1 (Bir) Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam  
pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (Bin) TL.’lık 10 (On) adet pay karşılığında 1 (Bir) Ykr’lık 1 (Bir) pay 
verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.  
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.   
 
Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 2.835.000 YTL daha evvel tamamen ödenmiştir.  
 
Bu defa artırılan 2.014,21 YTL Selka Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması 
suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.  
 
Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Ykr nominal değerli 201.421 adet B Grubu hamiline yazılı pay, birleşme 
ile infisah edecek olan Selka Holding A.Ş.’nin diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara 
göre, mevcut Selka Holding A.Ş. paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır. 

 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurulun Seri :VIII No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda 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. 
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