
 

 

 

 

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI  

( MADDE 8 – SERMAYE VE PAYLAR ) 

    

ESKİ METİN YENİ METİN 

    

SERMAYE VE PAYLAR SERMAYE VE PAYLAR 

 

Madde 8: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL’dır. Bu sermaye, her biri 
1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 
izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 
olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir 
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
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1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. 
Sermaye Piyasası Kurulunca 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 
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Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 
(kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL’dir. 
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Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası 
itibari değerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) 
adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden 
ödenmiştir 
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Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 
nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL’ndan; B 
grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-
TL’ndan oluşmaktadır 
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Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 
veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay 
çıkarılamaz 
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Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir 
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Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. 
Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet 
payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye 
artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider 
sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25’ini temsil 
eden paylara sahip olması şartı aranmaz.  
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A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. 
Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye 
piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari 
sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası 
mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri 
taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle 
devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri 
ortaklık pay defterine kaydedilmez. 
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Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 
primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda 
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz. 
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Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A 
Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay 
çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye 
artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline 
pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde 
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı 
olarak çıkarılır. 
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Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra 
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin 
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye 
piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır. 
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Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur.  
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