TÜRK EKONOMI BANKASI ANONIM SIRKETI ANA SÖZLESMESI’NIN
DEGISTIRILECEK 5., 6., 8., 9. ve 10. MADDELERININ ESKI VE YENI SEKLINI GÖSTERIR
TADIL TASARISIDIR *
ESKI SEKLI
YENI SEKLI
KAYITLI SERMAYE TAVANI

KAYITLI SERMAYE TAVANI

Madde 5- Sirket 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre kayitli
sermaye sistemini kabul etmis ve Sermaye Piyasasi Kurulu’nun 10/6/1999
tarih ve 53/704 sayili izni ile kayitli sermaye sistemine geçmistir.

Madde 5- Sirket 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre
kayitli sermaye sistemini kabul etmis ve Sermaye Piyasasi Kurulu’nun
10/6/1999 tarih ve 53/704 sayili izni ile kayitli sermaye sistemine geçmistir.

Sirketin kayitli sermayesi 900.000.000.- YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk
Lirasi) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirasi) itibari degerde nama yazili
900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) paya bölünmüstür.

Sirketin kayitli sermayesi YTL.1.400.000.000,- (Birmilyardörtyüzmilyon
Yeni Türk Lirasi) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirasi) itibari
degerde nama yazili 1.400.000.000 (Birmilyardörtyüzmilyon) paya
bölünmüstür.

Sirketin çikarilmis sermayesi tamami ödenmis 100.000.000.- YTL (Yüzmilyon
Yeni Türk Lirasi) olup, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirasi) itibari degerde
nama yazili 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüstür.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari çerçevesinde kayden
izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak gerekli gördügü zamanlarda kayitli sermaye tavanina kadar
nama yazili pay ihraç ederek çikartilmis sermayeyi artirmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasasi Kurulunca verilen kayitli sermaye tavani izni, en
fazla 2008 -2012 yillari (5 yil) için geçerlidir. 2012 yili sonunda izin
verilen kayitli sermaye tavanina ulasilamamis olsa dahi, 2012 yilindan
sonra yönetim kurulunun sermaye artirim karari alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutari için Sermaye Piyasasi
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki almasi zorunludur. Söz konusu yetkinin alinmamasi durumunda
sirket kayitli sermaye sisteminden çikmis sayilir.
Sirketin çikarilmis sermayesi tamami ödenmis YTL.755.000.000,(Yediyüzellibesmilyon Yeni Türk Lirasi) olup, beheri 1.- YTL (Bir Yeni
Türk
Lirasi)
itibari
degerde
nama
yazili
75 5.000.000
(Yediyüzellibesmilyon) paya bölünmüstür.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari çerçevesinde kayden
izlenir.
Yönetim Kurulu, 2008-2012 yillari arasinda Sermaye Piyasasi Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördügü zamanlarda
kayitli sermaye tavanina kadar nama yazili pay ihraç ederek çikartilmis
sermayeyi artirmaya yetkilidir.

* Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun onayini ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi iznini takiben Genel Kurul’un onayina sunulacak tadil tasarisidir.

ESKI SEKLI

YENI SEKLI

Yönetim Kurulu itibari degerinin üzerinde pay çikarilmasina, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarinin sinirlandirilmasina veya tamamen
kaldirilmasina ve bunlari dogrudan halk a arzetmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari degerinin üzerinde pay çikarilmasina, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarinin sinirlandirilmasina veya tamamen
kaldirilmasina ve bunlari dogrudan halka arzetmeye yetkilidir.

Sirketin kurulusunda, kurucu olarak isbu ana sözlesmeyi imza edenler ile ilk
sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu’nun 298.
maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payi %7 olarak tahsis edilmis ve
bunun için bedelsiz ve nama yazili 125 adet kurucu intifa senedi verilmistir.
Bu miktardan baska kurucu intifa senedi çikartilamaz.

Sirketin kurulusunda, kurucu olarak isbu ana sözlesmeyi imza edenler ile
ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu’nun 298.
maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payi %7 olarak tahsis edilmis
ve bunun için bedelsiz ve nama yazili 125 adet kurucu intifa senedi
verilmistir. Bu miktardan baska kurucu intifa senedi çikartilamaz.

Kurucu intifa senetleri, ana sözlesmedeki temettü payindan faydalanmak ve Kurucu intifa senetleri, ana sözlesmedeki temettü payindan faydalanmak
tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir o lunacak bir ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir
tasfiye hissesine sahip olmak hakki verir.
olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakki verir.
Sirketin paylarinin nakit karsiliginda çikarilmasi, nama yazili olmasi ve
Menkul Kiymetler Borsasi’na kote edilmesi mecburidir.

Sirketin paylarinin nakit karsiliginda çikarilmasi, nama yazili olmasi ve
Menkul Kiymetler Borsasi’na kote edilmesi mecburidir.

HISSE SENETLERININ SEKLI

HISSE SENETLERININ SEKLI

Madde 6- Hisse Senetleri Yönetim Kurulu’nca Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
düzenlenir.

Madde 6 - (Iptal edilmistir)

Hisse senetleri sirketin ünvanini, esas sermaye miktarini ve tescil tarihini,
senedin nev’i ve itibari kiymetini ihtiva edecek ve sirket namina imzaya
yetkili en az iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafindan imza edilmis olacaktir.
Imza, damga veya mühür seklinde olabilecegi gibi matbu dahi olabilir.
Nama yazili hisse senetlerinin ayrica sahiplerinin ad ve soyadini,
ikametgahini, senet karsiliginda ödenmis olan miktari da ihtiva etmesi
sarttir.
* Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun onayini ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi iznini takiben Genel Kurul’un onayina sunulacak tadil tasarisidir.
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ESKI SEKLI

YENI SEKLI

HISSE SENETLERI VE KUPONLAR

PAYLAR

Madde 8- Sirket hisse senetlerinin tamaminin ada yazili olmasi, nakit karsiligi
çikartilmasi, itibari degerlerinin yüzbin lirayi geçmemesi, Menkul Kiymetler
ve Kambiyo Borsasi’na kote edilmesi ve ortak sayisinin Türk Ticaret
Kanunu ve sair Kanunlarda öngörülen sayidan az olmamasi sarttir.

Madde 8- Sirket paylarinin tamaminin ada yazili olmasi, nakit karsiligi
çikartilmasi, itibari degerlerinin 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirasi)’ni
geçmemesi, Menkul Kiymetler ve Kambiyo Borsasi’na kote edilmesi ve
ortak sayisinin Türk Ticaret Kanunu ve sair Kanunlarda öngörülen
sayidan az olmamasi sarttir.

HISSE SENETLERININ DEVRI

PAYLARIN DEVRI

Madde 9- Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Madde 9- Paylarin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankalar Kanunu’nda yazili oranlarda yapilacak pay devirleri ile intifa hakki Bankacilik Kanunu’nda yazili oranlarda yapilacak pay devirleri ile intifa
taninan hisse senetlerinin devri Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu hakki taninan paylarin devri Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu
ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun iznine baglidir.
ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun iznine baglidir.
Isbu devir ve feragin Sirket ve üçüncü sahislar adina hüküm ifade etmesi
devir keyfiyetinin sirket Yönetim Kurulu’nca uygun görülerek tasdik
edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmis olmasi sartina baglidir.

Isbu devir ve feragin Sirket ve üçüncü sahislar adina hüküm ifade etmesi
devir keyfiyetinin sirket Yönetim Kurulu’nca uygun görülerek tasdik
edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmis olmasi sartina baglidir.

Sirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayittan imtina
edebilir. Su kadar ki Borsalar ve teskilatlanmis diger piyasalardan alinan
hisse senetleri için Yönetim Kurulu kayittan imtina yetkisini kullanamaz.

Sirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayittan imtina
edebilir. Su kadar ki Borsalar ve teskilatlanmis diger piyasalardan alinan
paylar için Yönetim Kurulu kayittan imtina yetkisini kullanamaz.

* Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun onayini ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi iznini takiben Genel Kurul’un onayina sunulacak tadil tasarisidir.

ESKI SEKLI

YENI SEKLI

HISSE SENETLERININ BÖLÜNMEZLIGI

PAYLARIN BÖLÜNMEZLIGI

Madde 10- Hisse senetleri sirket nazarinda bölünmez bir bütündür.

Madde 10- Paylar sirket nazarinda bölünmez bir bütündür.

Sirket her hisse senedi için bir sahip tanir.

Sirket her pay için bir sahip tanir.

Hisse senedinin birden çok sahipleri varsa Sirkete karsi olan haklarini ancak Payin birden çok sahipleri varsa Sirkete karsi olan haklarini ancak
müsterek bir temsilci vasitasiyla kullanabilirler. Bu temsilci Sirketin müsterek bir temsilci vasitasiyla kullanabilirler. Bu temsilci
nazarinda mezkur hisse senedinin sahibi olarak kabul edilir.
Sirketin nazarinda mezkur payin sahibi olarak kabul edilir.
Bir hisse senedinin intifa hakkina sahip olanlar ayri ayri sahislar oldugu
takdirde, bunlar da Sirkete karsi haklarini müsterek bir temsilci vasitasiyla
zorunlulugundadirlar.

Bir payin intifa hakkina sahip olanlar ayri ayri sahislar oldugu
takdirde, bunlar da Sirkete karsi haklarini müsterek bir temsilci
vasitasiyla kullanmakzorunlulugundadirlar.

* Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasasi Kurulu’nun onayini ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi iznini takiben Genel Kurul’un onayina sunulacak tadil tasarisidir.
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