
    

Ortaklığın Adresi : 
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu 

Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No. : (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

E-posta adresi : yatirimciiliskileri@teb.com.tr  

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 

İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su 
: (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama 

mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : 
Ortaklıktan çıkarma sürecine ilişkin Yönetim Kurulu 

kararı  

 

  EK AÇIKLAMALAR: 

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2015 tarihli kararı aşağıdadır. 
 

Ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından 14.11.2014 tarihinde 

gerçekleştirilen ek 1 (bir) adet pay alımı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı “Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” (“Tebliğ”) çerçevesinde ortaklarımız için satma hakkı ve 

ortaklıktan çıkarma hakkı doğmuştur. 

 

Ortaklarımızın paylarını BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ne satma haklarına ilişkin süre 

16.02.2015 tarihinde sona ermiştir. 

 

Tebliğ’in beşinci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak 

isteyen BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., bu hakkını Tebliğ’in altıncı maddesinin ikinci 

fıkrası çerçevesinde belirtilen fiyat olan 2,0032 TL üzerinden kullanmak üzere 18.02.2015 tarihinde 

Bankamıza başvuruda bulunmuştur. 

 

Bu çerçevede; 

 

- Hakim ortaklarımız ve Tebliğ’in sekizinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aksi yönde talebi 

olmadığı sürece Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 

ortağımız dışında diğer ortaklarımızın her biri 1 TL nominal değerdeki 3.977.638,32 adet paylarının 

iptali için öncelikli olarak 3.977.638,32 TL tutarında sermaye azaltımı yapılarak Bankamızın 

2.204.390.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.200.412.361,68 TL’ye indirilmesine, 

 

- İşbu sermaye azaltımını karşılamak üzere eş zamanlı olarak 3.977.638,32 TL tutarında BNP Paribas 

Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ne tahsisli sermaye artırımı yapılmasına,  

 

- Eş zamanlı ve sermaye azaltımına eş tutarlı olarak gerçekleştirilen işbu sermaye artırımı sonucunda 

Şirket’in sermayesinin tekrar 2.204.390.000,- TL’na çıkarılmasına, 

 

- Çıkarılmış sermaye artırımının, her biri 1 TL nominal değerdeki payların 2,0032 TL bedel üzerinden 

olmak üzere BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.’ne tahsisli olarak gerçekleştirilmesine, 

 

- Esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 5’inci maddesinin sermaye azaltımı ve eş tutarlı sermaye 

artırımına göre ekte yer alan tadil metninde (Ek 1) gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 

 

- Esas Sözleşme değişikliği amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, çıkarılmış 

sermayenin artırılması nedeniyle ihraç edilecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye 

Piyasası Kurulu’na, Ortaklığımız paylarının kottan çıkartılması için Borsa İstanbul A.Ş.’ne 

başvurulması, gerekli onay ve izinlerin alınmasını takiben 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

18’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmenin 

sermayeye ilişkin 5’inci maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesi konularında Genel 

Müdürlük’e yetki verilmesineoy birliği ile karar verildi. 
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TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ 

ŞEKLİNİ GÖSTERİR 

TADİL TASARISIDIR 

 

ESKİ ŞEKLİ 

 

YENİ ŞEKLİ 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde 5- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 

1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-

2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre 

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiştir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması ve 

Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi mecburidir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ  
Madde 5- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir.  

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 

1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-

2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre 

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiştir.  

 

Bu kez; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 Sayılı Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nin 5’inci maddesi çerçevesinde 

Şirketimiz hakim ortakları dışındaki ortaklarının paylarının iptali için 

öncelikli olarak Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 3.977.638,32 TL 

(Üçmilyondokuzyüzyetmişyedibinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Otuziki 

Kuruş) azaltılarak 2.200.412.361,68 TL’ye 

(İkimilyarikiyüzmilyondörtyüzonikibinüçyüzaltmışbir Türk Lirası 

Altmışsekiz Kuruş) indirilmiştir. 

 

İş bu sermaye azaltımını karşılamak amacıyla eş zamanlı olarak 

ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan ortağa tahsisli 3.977.638,32 TL 

(Üçmilyondokuzyüzyetmişyedibinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Otuziki 

Kuruş) tutarında sermaye artırımı yapılmıştır.  Sermaye artırımı 1 TL 

nominal değerli her bir adet pay için 2,0032 TL bedel ile 

gerçekleştirilmiştir. İş bu eş zamanlı ve sermaye azaltımına eş tutarlı 

sermaye artırımı sonucunda Şirket’in sermayesi tekrar 2.204.390.000,- 

TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirasına) 

çıkarılmıştır.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir.  

 

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması 

mecburidir.  

 

 


