
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliği hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2019

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 191.370.001,38

Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri
Mevcut 

Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı 
Kullanım Tutarı 

(TL)

Rüçhan Hakkı 
Kullanım Oranı

(%)

Rüçhan Hakkı 
Kullandırma 

Fiyatı (TL)

Verilecek 
Menkul 
Grubu

Verilecek Menkul 
Kıymet

Nevi Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan 
Rüçhan Hakkı 

Tutarı (TL)

İptal 
Edilen Pay
Tutarı (TL)

A Grubu, İşlem 
Görmüyor, 
TREIHEV00021

48.531,4 52.908,532 109,01917 1,00 A Grubu
A Grubu, İşlem 

Görmüyor, 
TREIHEV00021

Hamiline
A Grubu, IHEV1(

İMTİYAZLI RÜÇHAN), 
TRRIHEV00080

B Grubu, IHEVA, 
TRAIHEVA91H5

191.321.469,98 208.577.090,088 109,01917 1,00 B Grubu
B Grubu, IHEVA, 
TRAIHEVA91H5

Hamiline
B Grubu, IHEVA(

RÜÇHAN), 
TRRIHEV00098

51.141.763,953 49.500.000

Mevcut Sermaye (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım 

Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım 

Oranı (%)

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı 

Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı 

(TL)

TOPLAM 191.370.001,38 208.629.998,620 109,01917 51.141.763,953 49.500.000,000

Satılamayan Payların Taahhüdüne 
İlişkin Açıklama

Yoktur.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç 
Tarihi

01.07.2019

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 31.07.2019

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi 18.04.2019

SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 27.06.2019

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Artırılan Sermayeyi Temsil Eden 
Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 03.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye 
azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 02.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Satılamayan Payların İptal Tarihi 22.08.2019

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun bugün (29.08.2019) yapmış olduğu toplantıda;

Şirketimizin 750.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle 400.000.000,- TL ye artırılması işleminde artırılan 208.629.998,62 TL sermayeyi temsil eden paylar 
karşılığında

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (01.07.2019 ila 31.07.2019) içinde 157.488.243,82 TL, rüçhan hakkı kullanıldığı,

b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 51.141.763,95 TL nominal değerli paylar 19.08.2019 ila 
20.08.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 
51.141.763,95 TL nominal değerli paylardan 1.641.763,95 TL lik kısmının 1.842.810,57 TL bedelle satıldığı,

yeni pay alma hakkı kullanımı ve Birincil Piyasa satış toplamının 159.129.998,62 TL olarak gerçekleştiği, Satılamayan 
49.500.0000.- TL payların iptal olunduğu,

Sonuç olarak Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesinin 350.500.000,- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve 
Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

EK: Esas sözleşme değişiklik metni

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 ESAS_SOZLESME_TADIL_TASARISI.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda 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.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME  

 

DEĞİŞİKLİK METNİ 

 

 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 
SERMAYE VE PAYLARIN NEV’İ:  
Madde 6: 
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı 
sermayesi 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı 
hamiline yazılı 75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar) 
paya bölünmüştür. 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2017-2021yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 
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 yönetim 
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 
olup 191.370.001,38 
(yüzdoksanbirmilyonüçyüzyetmişbinbirtürklirasıo
tuzsekiz kuruş) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 
48.531,40 
(Kırksekizbinbeşyüzotuzbirtürklirasıkırkkuruş) 
TL’lik bölümü A grubu, 191.321.469,98 
(yüzdoksanbirmilyonüçyüzyirmibirbindörtyüzalt
mışdokuztürklirasıdoksansekizkuruş) TL’lik 
bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup 
karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına 
hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.  
Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 
sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 
yetkilidir. 
 
 
 
 

SERMAYE VE PAYLARIN NEV’İ:  
Madde 6: 
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 
750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 
Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 
75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar) paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulunca 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 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 
tamamı ödenmiş olup  
350.500.000 (üçyüzellimilyonbeşyüzbin) TL dir. 
Çıkarılmış sermayenin 101.439,93 
(yüzbirbindörtyüzotuzdokuztürklirasıdoksanüçk
uruş) TL’lik bölümü A grubu, 
350.398.560,07(üçyüzellimilyonüçyüzdoksansekiz
binbeşyüzaltmıştürklirasıyedikuruş)TL’lik 
bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup 
karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına 
hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.  
 
 
Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 
hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak 
bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi 
çıkarılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı 
tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya 
altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay 
alma haklarının sınırlandırılması konularında veya 
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı 
nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını 
kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe 
yol açacak şekilde kullanılamaz. 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 
 
 
Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. Ayrıca 
Yönetim Kurulu, imtiyazlı tahsisli veya nominal 
değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar 
alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay 
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz. 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
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