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SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 

1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.  

03.06.2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 
hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı 
ve oy hakkı: 

 

 
ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % 

Ordu Yardımlaşma Kurumu 50.584.305.097 505.843.050,97 58,82 

Diğer 35.415.694.903 354.156.949,03 41,18 

TOPLAM      86.000.000.000                     860.000.000,00 100 

Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır, oy hakkında imtiyaz yoktur. 

 

b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 
gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri: 

2022 yılı içerisinde Şirketimiz’ in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 
planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek gelişmeler aşağıdaki gibidir: 

Faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı" olan Avustralya'da yerleşik Agriventis Technologies Pty.Ltd.' 
nin sermayesini temsil eden payların %51'lik kısmını elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. 'den 
sahip olduğu payların tamamı 12.01.2022 tarihinde 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alındı. 

15.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile şirketimizin 860.000.000 TL olan ödenmiş 
sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL 
artırılarak, 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik süreç başlatılmıştır. 

 

c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil 

ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on 
yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin 
niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: 

Gündemde bu hususlar yer almamaktadır. 

 

d. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak 
iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini                        kabul etmediği hallerde, 
kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri: 

 

2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 

 

 

 

 



e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 

 

Şirketimiz' in 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 

Şirketimiz' in son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesi; satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net 
karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır. 

2022 yılında da bu büyümenin devam etmesi hedeflenmekte olup, Şirketimiz' in işletme sermayesi 
ihtiyacındaki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata 
geçirebilmek üzere, 

Şirketimiz' in 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz 
olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanması 
hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

 

    Esas Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup işbu durum   
    28.4.2022 tarihli KAP bildirimi ile kamuya açıklanmıştır.  
 
    HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’inci maddesi tadil metni aşağıdaki   
    şekildedir:  
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ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

MEVCUT HALİ YENİ HALİ  

 

 SERMAYE  

 

  SERMAYE  

MADDE 7   MADDE 7 

 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) 

Kuruş itibari değerde 100.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye 

Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları 

(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 

yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) 

Kuruş itibari değerde 300.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye 

Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları 

(5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 

yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 860.000.000 

(Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari 

değerde 86.000.000.000 (Seksenaltımilyar) adet paydan müteşekkildir. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 860.000.000 

(Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari 

değerde 86.000.000.000 (Seksenaltımilyar) adet paydan 

müteşekkildir. 

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı 

olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye 

yetkilidir. 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı 

olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç 

etmeye yetkilidir. 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

  

 
 


