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yönetim kurulu kararı

KARAR NO :2019107
KARAR TARİHİ : 25.03.20,19
TOPLANT|YA KATILANLAR: Gültekin GÜNEY (T.C NO:21304894652)

2ı6 şxp1 2019

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 25.03.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketin
6,005.000,00 TL olan sermayesinin 23.995.000,00 TL TL arttırılarak 30.000.000,00
TL'ye çıkanlmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgi|i hükümlerine göre
rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kultanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6'102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461 . Maddesi hükümlerine göre
rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak ıstemeyenlerin devir ya da feragat
eitiklerine ilişkin beyanlarınü bildirmeleri, sermaye artlşında bulunmak isteyen ortaklarln
kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmelerj gereken tutara iIişkin ödemelerini (en az lo
oranında) Akbank Mega center Şubesi TR9600046009948880OOO39407 iban nolu hesaba
sermaye artırım bede|i olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının
şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 25 günlük süre tanlnmlştlr.

25 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye
artlşlna katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri
halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacakla rına, arttırılmasına
karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak
olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

ışbu kararın Türk Ticaret kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar
verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi/Başkanı

Gültekin GÜNEY
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8u örneğin, ibraz edilen israıuguı- 34. Noterliğinde n 25,|2.2or8 tarih Ve 70278 yevmiye
numarasl ile tasdik edilmiş DUFY BUYUK MAGAzAclLlK ANoNiM ŞlRKETi'ne ait Karar
Defterinin 7. sayfasındaki 25.03.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararının aynısı olduğunu
onaylarım. (Yirmialtl Mart ikibinondokuz) Salı günü 26/o3/2oI9
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