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Madde 7 – Sermaye

Şirket’in sermayesi 178.030.000.- TL (Türk Lirası)’dır.
Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal
değerinde 17.803.000.000 paya ayrılmıştır. Şirket’in
daha önceki sermayesini teşkil eden 174.323.340
TL’nin tamamı ödenmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ................ tarih ve ............ sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bu defa arttırılan 3.706.660 TL’lik sermaye ise
Migros Türk T.A.Ş.’nin 30 Eylül 2008 tarihli konsolide
mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifinin bir kül
halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 31
sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği,
Türk Ticaret Kanunu’nun devralma yolu ile birleşmeyi
düzenleyen 451. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine
istinaden devir alınması suretiyle gerçekleştirilen
birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 5. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 5.12.2008 tarih ve Esas No:
2008/2248 D.İş, sayılı kararı kapsamında istihsal
olunan 7.1.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman
kuruluş
Ernst
Young
Kurumsal
Finansman
Danışmanlık A.Ş.’nin birleşmeye ilişkin 15.12.2008
tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak
karşılanmıştır.
Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş
nominal değerli 370.666.000 adet nama yazılı paylar
birleşme ile infisah eden Migros Türk T.A.Ş.
ortaklarına Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.
payları ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.
Ayrıca, Genel Kurul kararıyla
üzerinde pay çıkarılabilir.

itibari

değerinin

Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her
hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni
paya sahip olur.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL
(Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari
değerde
nama
yazılı
50.000.000.000
paya
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim
kuruluna tanınan bu yetki, sadece sermaye artırımına
ilişkin olup çıkarılmış sermayeyi azaltma yetkisi genel
kuruldadır.
Belirtilen süre içerisinde kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılması veya izin alınan kayıtlı sermaye tavanının
artırılması keyfiyetinin hâsıl olması durumunda
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, yeni bir kayıtlı
sermaye tavanı için yeniden izin alınması gereklidir.
Şirket’in sermayesi 178.030.000.- TL (Türk Lirası)’dır.
Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal
değerinde 17.803.000.000 paya ayrılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi,
gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir
veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat
hükümlerine
uygun
olarak
gerekli
gördüğü
zamanlarda i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; ii)
pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
hakkının
sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına, iii) primli veya
nominal değerinin altında pay ihracı konularında
karar almaya yetkilidir.
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Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları pay sahipleri
arasında
eşitsizliğe
yol
açmayacak
şekilde
kısıtlanabilir/kaldırılabilir.
Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde artırım
tarihindeki mevcut pay sahiplerine şirketteki hissesi
oranında bedelsiz yeni pay dağıtılır.
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