
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi SPK Kararı Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2017

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son 
Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2021

Tadil Edilecek Ana Sözleşme 
Madde No

6

SPK Başvuru Tarihi 12.12.2017

Ek Açıklamalar

Şirketimizin sermaye azaltım ve eşanlı sermaye artırım başvurusuna ilişkin hazırlanmış olan izahnameye SPK'unca onay 
verilmesi talebiyle ilgili olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2018 tarih ve 2018/7 sayılı Bülteni'nde de görüleceği üzere aşağıdaki şekilde,

‘'Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket), 100.000.000TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik 
çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %85,2 oranında 17.500.000 TL tutarında azaltılarak 
3.040.000 TL'ye indirilmesine ve eş anlı olarak %576 oranında bedelli artırım ile 20.540.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç 
edilecek toplam 17.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması ve bu amaçla esas 
sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin;

a) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Erciyas Holding A.Ş.'ye tahsisli satılması durumunda 
satılacak payların birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem 
gününde Şirket paylarının Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak 
belirlenmesi,

b) İzahnamenin içinde 31.12.2017 tarihli finansal tablolara yer verilmesi ve 30.09.2017 tarihli tüm veri ve açıklamaların 
31.12.2017 tarihli veri ve açıklamalar ile değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda izahnamenin ilgili diğer kısımlarında da bu 
doğrultudaki düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına, ayrıca,

c) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların tahsisli olarak satılmaması durumunda Şirket tarafından 
iletilecek tasarruf sahipleri satış duyurusunun onaylanmasına,''

karar taktir edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


