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ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  

ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU KARARI 

 

 

 

Karar No                 : 2017/08 

 

 

Karar Tarihi    : 15.06.2017 

 

      

Karar     :  

 

 

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır: 

 

 

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ve şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi 

Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“Özbal Çelik”) (Erciyas Çelik ve Özbal Çelik beraberce “Birleşme 

İşlemine Taraf Şirketler”) Yönetim Kurulları tarafından alınan 09.12.2016 tarihli Yönetim 

Kurulu kararlarında da ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu gibi;  

 

Genel kurul organlarının onaylarına tabi olmak üzere, Birleşme İşlemine Taraf Şirketler’in, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 

19 ve 20’nci maddeleri ile devrolan şirketimiz Özbal Çelik’in Sermaye Piyasası Kanunu’na 

tabi şirket olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul’un 

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve 

Bölünme Tebliği” II-23.2) ve Kurul’ın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma 

Hakkı Tebliği” (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin 

kül halinde tasfiyesiz olarak halka kapalı olan Erciyas Çelik tarafından devralınması suretiyle, 

Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine;  

 

 

 

I. Birleşme hususuna ilişkin olarak alınmış olan 09.12.2016 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu 

kararımıza ek olarak; 

 

1. Birleşme işleminin, Birleşme İşlemine Taraf Şirketler’in 31.12.2016 tarihli finansal 

tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, 

 

2. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 

uyarınca hazırlanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporunun onaylanmasına 

ve anılan tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve 

belgelerin hazırlanmasına, 

 

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 6/1. 

Maddesine göre “birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap 
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döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması 

durumunda, birleşme işleminde son yıllık finansal tablolar esas alınır” hükmü yer aldığı 

için, genel kurul toplantısının en geç sekizinci ayın sonunda yapılmasına, 

 

4. Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket 

Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına ve  

 

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 149. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm 

belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına; 

 

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 


