TADİL LAYİHASI
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

SERMAYE:

SERMAYE:

Madde-7) Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş,
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
200.000.000.000.000.- (ikiyüztrilyon) TL.'sıdır.

Madde 7) Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş,
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
900.000.000.- (dokuzyüzmilyon) YTL.’sıdır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
112.876.818.269.000.-TL’sı (yüzoniki trilyon sekizyüz
yetmişaltı milyar sekizyüzonsekiz milyon ikiyüz
altmışdokuz bin Türk Lirası) olup; bu sermaye herbiri
1.000.-TL itibari kıymette olmak üzere, toplam
112.876.818.269 (yüzoniki milyar sekizyüz yetmişaltı
milyon sekizyüz onsekiz bin ikiyüz altmışdokuz) adet
hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 112.876.818,27
YTL
(yüzoniki
milyon
sekizyüzyetmiş
altıbin
sekizyüzonsekiz yeni türk lirası yirmiyedi kuruş)’nin tamamı
muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.
112.876.818,27 YTL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri
1 YTL itibari kıymetle 112.876.818,27 adet hamiline yazılı
paya bölünmüştür.

Bu sermayenin;
a)

125.177.700.000 (yüz yirmi beş milyar yüz yetmiş
yedi milyon yediyüzbin) TL.'lık kısmı iştirak edenler
tarafından daha önce tamamen ve nakten ödenmek
suretiyle,

b) 12.752.524.624.988 (oniki trilyon yediyüz elli iki
milyar beşyüz yirmi dört milyon altıyüz yirmidört bin
dokuzyüz seksen sekiz) TL.'sı 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'nun mükerrer 298 ve aynı kanunun 2791 ve
3094 sayılı kanunlarla değişik geçici 11. maddeleri
uyarınca sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi
ile oluşan değer artış fonlarının sermayeye ilavesi
suretiyle,
c)

Hisse nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK’da
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı
azalmış olup her bir 1.000 TL’lık 1.000 adet pay karşılığında
1YTL’lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları
saklıdır.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan
sermaye arttırımlarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında
pay verilecektir.

51.015.402.327.230 (elli bir trilyon onbeş milyar
dörtyüz iki milyon üçyüz yirmi yedi bin ikiyüz otuz) Sermayeyi temsil eden paylar
TL.' sı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 çerçevesinde kayden izlenir.
ve aynı kanunun 2791 ve 3094 sayılı kanunlarla
değişik geçici 11. maddeleri uyarınca iştiraklerden
intikal eden değer artış karşılıklarının sermayeye HİSSE SENETLERİNİN İHRACI
ilavesi suretiyle,
Madde 11) Kaldırılmıştır.
d) 5.284.111.183.305 (beş trilyon ikiyüzseksen dört
milyar yüz on bir milyon yüzseksen üç bin üç yüz beş)
TL.'sı 5422 sayılı KVK'nun 3332 sayılı kanunla
değişik geçici 10. Maddesi ve 4108 sayılı kanunla
değişik geçici 23.maddesi uyarınca şirketin aktifinde
bulunan iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın
sermayeye ilavesi suretiyle,
e)

1.100.545.052.459 (bir trilyon yüz milyar beş yüz kırk
beş milyon elli iki bin dört yüz elli dokuz) TL.'sı 5422
sayılı KVK'nun 3332 sayılı kanunla değişik geçici 10.
maddesi ve 4108 sayılı kanunla değişik geçici
23.maddesi uyarınca şirket aktifinde bulunan

kaydileştirme

esasları

gayrimenkulün satışından doğan kazancın sermayeye
ilavesi suretiyle,
f)

823.210.075.356 (sekizyüz yirmi üç milyar ikiyüzon
milyon yetmiş beş bin üçyüz elli altı) TL.'sı fevkalade
yedek akçelerin sermayeye ilavesi suretiyle,

g) 2.346.759.849.234 (iki trilyon üç yüz kırkaltı milyar
yediyüz elli dokuz milyon sekizyüz kırk dokuz bin
ikiyüz otuzdört) TL.'sı emisyon primlerinin sermayeye
ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
h) 26.345.350.063.428 (yirmi altı trilyon üçyüz kırkbeş
milyar üçyüz elli milyon altmış üç bin dörtyüz yirmi
sekiz) TL’sı Maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi
suretiyle,
ı)

Bakiye 13.083.737.393.000 (onüç trilyon seksen üç
milyar
yedi
yüz
otuz
yedi
milyon
üçyüzdoksanüçbin)TL’sı ise; Şirketin, İzmir Ticaret
Sicil Memurluğunda Bornova 604/ K 302 sicil
numarasıyla kayıtlı Ege Biracılık ve Malt Sanayii
Anonim
Şirketi’ni,
Adana
Ticaret
Sicil
Memurluğunda 1152 sicil numarasıyla kayıtlı Güney
Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi’ni ve
Çumra Ticaret Sicil Memurluğunda 1432 sicil
numarasıyla kayıtlı Anadolu Biracılık Malt ve Gıda
Sanayi Anonim Şirketi’ni Türk Ticaret Kanunu’nun
451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37,38 ve
39.maddeleri uyarınca ve
İstanbul Asliye 4.
Ticaret Mahkemesi’nin 1999/ 4095 D.İş. sayılı ve 4
Nisan 2000 tarihli Bilirkişi Raporu’na ve birleşen
tüm şirketlerin pay sahipleri
genel kurullarında
tasdik edilen Birleşme Sözleşmesi’nde
kabul
edilen
esaslara göre sözkonusu şirketlerin tüm
aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül
olarak
devralması ve birbirlerine olan
iştiraklerinin tenzil edilerek birleşilmesi suretiyle
karşılanmıştır.
Şirket, birleşen tüm şirketlerin hissedarlarına
Birleşme Sözleşmesi’nde kabul edilen esaslara göre
mevcut hisselerine karşılık olarak yeni hisseler
verecektir.
Şirket, devraldığı şirketlerin bütün borç ve
taahhütlerinden sorumlu olacak ve bu borçlar ödenip
taahhütler yerine getirilinceye kadar, bu şirketlerin
mal varlıklarını ayrı olarak idare edecektir.
112.876.818.269.000.-TL’sı
(yüzoniki
trilyon
sekizyüz yetmişaltı milyar sekizyüz onsekiz milyon
ikiyüz altmışdokuz bin Türk Lirası) TL tutarındaki
çıkarılmış sermayeyi temsil eden 112.876.818.269
(yüzoniki milyar sekizyüz yetmişaltı milyon sekizyüz
onsekiz bin ikiyüz altmışdokuz) adet hisse senedinin
tamamı hamilinedir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama
veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini
birden fazla payı temsil eden küpürler halinde

birleştirmeye yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan
sermaye artırımlarında, mevcut ortaklara hisseleri
oranında hisse senedi verilecektir.
HİSSE SENETLERİNİN İHRACI:
Madde 11) Şirketin 25.083.737.393.000 (yirmibeş
trilyon seksenüç milyar yediyüzotuzyedi milyon
üçyüzdoksanüç bin) TL. Tutarındaki çıkarılmış
sermayesi herbiri 1.000 TL itibari değerde
25.083.737.393 (yirmibeşmilyar seksenüçmilyon
yediyüzotuzyedibin üçyüzdoksanüç) adet paya
ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Tertibi
11

Nev’i
Toplam (TL)
Hamiline 25.083.737.393.000

