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TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ MADDE 

MADDE6 

SERMAYE 

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kumlu'nun 
07/01/2021 tarih ve 2 /26 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir. 
Şirketin kayıtlı 
315.000.000 

sermaye tavanı 
TL 

(ÜçYüzOnbeşMilyonTürkLirası) olup, 
beheri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari 
değerde hamiline yazılı 315.000.000 
(Üçyüzonbeşmilyon) adet paya 
bölünmüştür. Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 
izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa 
dahi, 2025 yılından soma Yönetim 
Kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin 
almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı 
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki 
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu 
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

ŞirketiR çıkarılFRI§ serFRa'fesi 
77,gı;g,ggg 
TL.(VetFRi§'/ediı:nil•ıeRellibiRTwrkbirası) alwp, 
söz keRwsı,ı çıkarılFRı§ serı:na•ıssi 
ı:nwva2aadaR ari şekilde taFRaFReR 
eEleRFRiştir, Bw serFRa•;e bel:ıeri l(bir) Tb 
itibari de&erEle elwp teplaFR 77,Q§g,ggg 
(VetFRi§yeEliı:nilyeRellibiR) aElet paya 
3'fFIIFRı§ elwp, lnı1RlardaR �o.ıgg,ggg 
(yirFRiFRil'f8R\'Y2hiR} aEleEli RaFRa •;azılı (A) 
C.rwbw l'e §6,9§0,0QO 
(ellialtıFRilyeRdekw2yi,izellibiR) adeEli 
l:ıaFRiliRe yazılı (B} Grwbw paylarfılır, 

YENİ MADDE 

MADDE6 

SERMAYE 

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
07/01/2021 tarih ve 2 /26 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir. 
Şirketin kayıtlı 
315.000.000 

sermaye tavanı 
TL 

(ÜçYüzOnbeşMilyonTürkLirası) olup, 
beheri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari 
değerde hamiline yazılı 315.000.000 
(Üçyüzonbeşmilyon) adet paya 
bölünmüştür. Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca 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 soma Yönetim 
Kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin 
almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı 
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki 
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu 
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılımış sermayesi 
161.805.000 
TL(Yüzaltmışbi rMilyonSeküzyüzbeşbin 
Türklirası) olup, söz konusu çıkarıhmış 
sermayesi muvazaadan ari şekilde 
tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 
(bir) TL itibari değerde olup toplam 
161.805.000 
(Yüzaltmışbi rm ilyonsekizyüzbeşbin) adet 
paya ayrılımış olup, bunlardan 42.210.000 
(Kırkikimilyonikiyüzonbin) adedi nama 
yazılı (A) Grubu ve 119.595.000 
(Yüzon�fkuzmilyonbeşyüzdoksanbeşbi n) 
_ad�dt-haniiline yazılı (B) Grubu1>aylardır. 
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Şirketin Sermayesi, gerektiğinde 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan 
paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar 
çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında 
Yönetim Kurulunca aksi 
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi 
grubundan yeni pay alma hakkı kullanır. 
Ayrıca, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye 
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı 
pay sahiplerinin haklarını kısıtlaması ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile primli veya nominal 
değerinin altında pay ihracı konularında 
karar almaya yetkilidir. Veni pay alma 
hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 
izlenir. 

Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 1
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 1 
artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan 
paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar 
çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında 
Yönetim Kurulunca aksi 
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi 
grubundan yeni pay alma hakkı kullanır. 
Ayrıca, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye 
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı 
pay sahiplerinin haklarını kısıtlaması ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile primli veya nominal 
değerinin altında pay ihracı konularında 
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylq1 
kaydileştirme eŞesları çerçevesinde kayden 
izlenir. 
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ICİ M1;hmet Berat BATTAL 
Yön.Kur.Bşk. 
 

Yön.Kur.Üyesi 

Yön.Kur.Üyesi 

Yön. Üyesi 
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Alptekin GÜLER 
Yön.Kur.Üyesi 


