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YEŞiL GAYRİMENKUL YATIRIM oRTAKLIĞI A.ş. 2ı.08.2020TARiHiNDE
SAAT ı0.00,DA
YAPILAN oraĞax GENEL KURUL TOPLANTı ıuraxaĞı

YeŞil Gal'rimenkul Yatırıı]ı ortaklığı Anoniırı
Şirketi'nin

24.()7.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap
sağlaı'ıaınadlğından tehir edileı-ı
()lağaıı
Genel Kurıılı-ı,nun 2. Toplaı.ıtısı 21.08.202O C.ıına günü
Şirket
saat
10,00'da, Yılanlı AYazına Yolu- No:15. Yeşil Plaza.
Kat: l5. Cerizlibağ.3402O. Zeytinburnu/istanbul
adresiırde"f,C, Ticaret Bakanlığı istanbul '['icaret iı \4ıidtirıılğ[i,nıin
20.08.202O tarih ve 56751900 sa),rh
Y'azllarıYla görevlendirilen Bakanlık fenısilcisi Eırıral,ı Gözeller gözetiminde yapılmıştır.
ToPlantıYa davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldtiğü
gibi ve gtindemi cle ihtiva edecek şekilde,
28,07,2020 tarilıli ve 10127 saYıIı Tüı'kiye Ticaret Sicil
Gazetesi ve Kaınuyu Aydınlatma platformu ( KAp
)
ile ıvlıir,rcsilg1'o,cclı]rİ Iııternet adresi ve Merkezi Ka1,,ıt KurulılşLı
A.Ş.,nin Elektı.onik Genel Kurı_ıl
Sisteı-ııi'ılde ( EGKS ) ilaıı eclilerek toplantı güıı ve gündenıiı-ı
bildiriln-ıesi sı_ıretiyle süresi içerisinde yapıldığı
görtildü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden,
Şirket'in toplanı 235.115.706.01 TL,lık sernrayesine tekabül eden
toPlam 23 5, 1 1 5,706,01 adet Pal'dan l .7O0.0O0 aclet par,ın
asaleten 34.|7 6.61 9 ac,let payın da vekaleten oimak
üzere toPlanı 35,876,619 TL karŞılığı 35.8]6.619 adet
lrisseııiır toplaııtıda teı-ırsil edildiğinin: ilk toplantının
24'07,2020 tarihli Olağan Genel K.ırtıl Toplantısının
nisabıır sağlanamanrası ıredeniyle yapılamayarak tehiı.
edilrıresiYle 1'aPılan ikinci toPlantının gerek kaırlın ve gerekse
ana sözleşınede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcLıt olduğunrın anlaşılnası üzeriııe toplantı yönetiı-ı-ı
Klırulu üyesi yaşaı. Altıparmak
taratındaıı açılarak gtindenr in görüşii l nıe si ııe geç i l ı-ıı i
ştir
MADDE 1) Gtindemin 1, Maddesi Ll}'arınca Olağan Geırel Kur.ıl'un yönetimi
iie görevli Toplantı
BaŞkanlığı'nıır oluŞturıllnaslna geçildi. Verilen sözlti öııergeııin
göriişi.ilmesi üzerine Toplantı Başkanlığı,na
YaŞar AltıParmak, oYbirliği ile seçilcii. Toplantı başkanı oy
toplana nıemuı-luğuna Ersin Bengül,ti.
Yazılaı"ılığa cla ismail Suııa'r-ı görevlendirııriştir. Toplantı başkanı elektroııik
ofiamda genel kurı_ıla katılın-ıın
olınadığını belirtti.
N4ADDE 2) Şirketin 2019 Yılııra ait Faaliyet Raporu'nr-ıır görüştilnresine
geçildi. Ersiır Bengiil tarafındaı-ı
verilen sözlü öı-ıergeYe göre; Faaliyet raporunun toplaırtıdaır 21 gün
önce şirket merkezinde
ortaklarınıızın incelenıesine lrazır bulı-ındurrıldı-ığtı. Internet sitesiı,ıde
yayınlanması nedeniyle zaman
kazalrılı-nası aÇısındaır Faaliyet Raporlı'nuı] oklıı]muş sal,ıln-ıası
önerildi. Öı-ıeri ovlaınaya sunı_ıldı_ı. başka
öneri ,e Teltlif olnıadığından bu öııeri o-ıbirliği iie kabul edildi.
Yönetin] Kurulrı faaliyet IapoILl müzal<ereye açlldı söz alaı-ı
olnac]ı. I(atılaır pa1,, salıiplerine bilgi verildi.
:

MADDE 3) Şirketin 2019 Yllı hesaP döı-ıen-iiıre ait Bağıı,ı-ısız Deııetçi Raporı_ınun
görtiş kısmı, Güreli yemiııli
Mali MüŞaı'iriik Ve Bağın-ısız Denetiırr Hizı-ı-ıetleri A.Ş. tenısilcisi Bülent
Kayıkçı tarafından okundu.

Bağıırısız Denetçi Raporı-ı müzakerele açıldı. Söz a[aı.ı olı-ııac]ı.
MADDE 4) Ersin Bengtil taı'afiırdaı-ı ı'erileır sözlü önergeve göre
Şirketiı-ı 2019 yılı hesap dönemine ilişkiıı
F'inansal Tabloların oklıılnuŞ sal,ılnıası öneı,ildi. Müzaireı,eye
açıldı. Söz aian olı-ııadı. öneri oylamaya
surı-ıldu, baŞka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği
ile kab1ıl edildi.
Yöııetiın Kurulu finansal tablolar nrüzakereye açıldı söz alaıı olnıadı. yapılan
oylama sonucı_ında finansal
tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5)Yll iÇerisinde, Yönetim Kurulu ı-ivelerinde vapılaı-ı lrerhangi bir değişikliğin
olmaması nedenivle
bu n,ıadde görtişülneden geçilıniştir.

MADDE 6) Yöı-ıetiırı K.ırı-ılı,ı Üyeleıi H.Selçıık

1'uğrul.

Resul Kurt, Metin

Başer,

Hacı Bal,ram Gökhan, Günal,Yavaş, Yaşar Altıparnrak. Cengiz Dilli.nin
ibrası oylamaya sunuldu, yapılan
oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetin] Kurulu ÜYeleri kendi paylarından cloğarı o1,,haklarını ibra]arında
kullanmadılar.
MADDE 7) Şirket Ana SözleŞn-ıesinin 6ıı-ıcı macldesiıriı,ı taclilinin görtişti si neticesincle;
piyasası
Sermaye
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Mtidtirlllğü'ııtin l0.07.2O2O

tari]-ı re 5O035491-43l 02-E-0O0_5.-5738402
sayılı izin vazısı doğrultusı_ında 6ıncı
maddesinil] ekte Yer aian şekilde dc,ğiştirilnıeleriı,ıe
o1,birliği ile karar ,erildi.
MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2019
Yllı faalil,etleri ,o,..-,.., 1asal kayıtlara göre o1uşan zarar nedeniyie
karın dağıtılmamaslna ilişkin yönetinr kurullı teklifi
okundu: Teklif oylamaya srınuldu, oybirliği ile
kabul
edildi.

N4'\DDE 9) Ersiı-ı Bengüi taraflnc]aıl sözlti olarak tc,klif
olııı-ıııı-ı yijnetiırı Kı_ırıılu L)_ı.eleriı.ıiı.ı lıer birine
Hı_ızur
Llakkı olarak allık Net 2,000.00 ll tlcicnı-ı'ıesi hıısıısı-ı
göı,tişüierck or,larn,ıaya sı_ınuldı_ı. yapılan o1,1a.ırada
baŞka teklif olnradığındaıı aylık Net 2.000.00 TL
öclenııesi l-ıı-ısı-ıst-ı oybirliği ile kabul ediidi.
MADDE 10,) Türk Ticaret Kanuı]ı-ı r'e Sermal,e Piy,asası Kurulu
dtizeıılemeleri gereğince. Denetinıden
Soruıılu Komite'nin görüŞü ile Yönetim Kurulunun önerisi
doğrultusu nd,a 2020 yılı şirket faaliyet hesapları
iÇin Bağımsız Denetim KuruluŞu olaı'ak Güreli Yeminli
Mali Müşavirlik ve Bağınısız Denetim Hizmetleri
A. Ş.'ırin seçilnesine oy birliği ile karar ı,erildi.
MADDE 11) 2018 ve 2019 Yılsonu finansal tabloları itibarıy,la
borçlanına sııııı-lnın aşlmının Sermaye
PiYasası Kurulu'nun III-48,1 sa.rılı Gayrimenkul Yatırın
ortaklık]arına llişkin Esaslar febliği,nin 31.
maddesiırin birinci tlkrasııla a,v-kırılık olı-ışturınası ı-ıedeııiıle
ali<ırılığın gerçekleşn-ıesi sırasıı-ıda yönetim
ktlrulu tiYesi olarak görev YaPan ve
hakkıırcla
idarı para cezasl ı_ıygulanmasını gerektiren fiillerde
Şirketiırriz
sorun]lu bulunan Yönetinr Kurultı Ül'eleri'ı-ıe söz konusu
iclari para cezaları nedeniyle rücu edilip
edileıneYeceği hlısusu görüŞtildıi. Sermaye Piyasası Ktırullı'nca
verileı-ı idari para cezasl nedeniyle yönetim
Kuı,tıitı Üy,elerine rlicı-ı edilmemesine o-ı,birliği ile karaı.r,eriIcli.

MADDE 12)

07

,11,2019 tarihinde yapılan

özel durum

açıklamalarında meydana gelen

gelişmeleriııideğişikliklerin gecikmeli olarak kamuya
duyurulması husu
urulu'nun
[-l5.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. madd,esinin yedinci fikra
nedeniyle
aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev
ında idari
Para cezasJ uYgulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu
üyeleri,ne söz konusu idari
Para cezaları nedeniYle rücu ediliP edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye piyasası
Kurulu,nca verilen
idari Para cezastr nedeniYle Yönetim Kurulu Üyelerine
rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE l3) Elexia Tuzla, Elexia ToPkapı ve Elexia Levent projelerine
ilişkin gayrimenkul satış vaadi
sözleŞmelerinin Şerh edi]memesinin Sermaye Piyasası
Kurulu,nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul yatırım
onaklıklarına İliŞkin Esaslar Tebliği'nin 26. Mad,desinin birinci
fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle
aykırıhğın gerÇekleŞmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak
görev yapanve Şirketimiz hakklnda idari
Para cezasi uYgulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu üyeleri,ne
söz konusu idari
Para cezaları nedeniYle rücu ediliP edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye piyasası
Kurulu,nca verilen
idari Para ceza§i nedeniYle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu
edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 14) T,C, Bakanlığı tarafindan Şirketimize uygulanan idari para
cezaslnave söz konusu idari para
cezaslrun iPtali ile Yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak
şirket tarafından dava açıldığı hususunda
kamuya açıklama yapılması gereken tarih itibarıyla kamuyu
Aydınlatma platfbrmunda herhangi bir özel
durum aÇıklaması YaPmamasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-2-15.1 sayılı Özel Durumlar İebliği,nin
5, Maddesinin birinci flkrası ve 26. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık
oluşturması nedeniyle aykırılığın
gerÇekleŞmesi sırasında Yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapan ve şirketimiz hakkınd a idaripara cezası
uYgulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim
Kurulu Üyeleri,ne söz konusu idari para
cezalan nedeniYle rücu ediliP edilemeyeceği hususu görüşüldü,
Sermaye piyasası Kurulu,nca verilen idari
Para cezasl nedeniYle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 15) Gündemin 16. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye piyasası
Kanunu,nun 23,nci
ınaddesi kaPsanıında önemli nitelikte işleın olarak değerlendirildiğinden.
Sermal,e piyasası Kurumu.ı-ıuı.ı II_
23.1 Önemli Nitelikteki işleıııler ilişkin ortak Esaslar ı.,e Ay.lİa].{akkı
r.uİie r;;;;;". ],İuİ,u.,-,r,n
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ayrılna hakkl bulunmakta oluP, ayrılma bedeli ve avı,ılnra hakkının kullanılmasına
ilişkin işleyiş süreci

aşağid aki şeki lde ortaklarıı-ı-ıızı n bi l gi si ııe stıııul

a) 16,

d

u,

ı-ıolı-ı güncleı-l-ı nac'ldesiıre «ıltıı-ı-ısı-ız o1,kı.ıllaıraı,a]< ı-ııı-ıl-ıalelcı

şcrhiıri toplaı-ıtı tlütanağına işletecek pav
sal-ıiPleriırıizin aYrılına hak]<ı kuilarııı-ı-ı süresi dahilincle. 1.00 TL ı-ıon-ıiı-ıal
değerli beher pal,için 0.52 T.L
bedeldeır paylarını Şirketimize satarak ayrilma hakkına sahip
olduğu;
b) 16, Maddede görüŞülecek iŞlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı
nisabı aranmaksızın,
genel kıırula katılan oY hakkını haiz pa1'larılı üçte ikisinin olıımIıı
ov vernesi şaıtının aranacağı; ancak.
toPlantıda sen-naYeYitemsil eden o1 l-ıakkıı-ıı haiz pa_u.-larııı en az
varısıııııı hazır bu]rınır-ıası hAliııcle. toplantıya
katılan oy i-iakkını haiz payların çoğı-ıı,ıluğıı ile lıarrar alınacağı.
c) Ilgili gündenı maddesinin Geı-ıel Kuı,ı-ıl'da ovlaıııııasıı-ıcla. lI-23.i
öııeı-ııli Nitelikteki Işlemler iıiştin ortak
Esaslar ve A1'11]P3 Hakkı Tebliğ ınadde 7
çerçevesinde. TTK,nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre tara1.
olan nihai kontrol eden oılak statüstincleki gerçek kişiler ve1,,a bunların yönetim
kontrolüne sahip oldukları
oılaklıklar, brı iŞlemin gerÇek kiŞilerin kendileri için doğrudan kişisel
nitelikte sonuç doğurması halinde oy
kııllanamayacağı, düzenleme kapsaırıında kalnral,an ve işlem kendileri
yöıründen c,loğrudan kişisel nitelikte
SOllLlÇ doğurnaYaır oılaklarımlzln ise oy kullaı-ıabileceği.
Güncleıniıı 16.nıadc,lesinin oylanmasında II_23.1
Oneınli Nitelikteki İşleır-ıier İlişkiı-ı Ortak Esaslar ı,,e Al,rılına I-1akkı Tebliğ
mad<ie 9/5 son cümlesi
düzenlemesi uYarınca, Tebliğ 7.nıacidesi ikinci flkrasıı-icla belirtilcn
esaslara ul,lılmaksızın toplantıya katılan
tüm oıtaklar ve vekillerin oy kullanabileceği.
d) SPK'nrın II-23,1 Tebliği'nin "AYrılııra hakkının kııllanınıı" başlığını
taşıyan 9,uncu maddesiniır 9,uııcıı
flkrasına göre: "aYrılırıa hakkı"nın. pa1 sahipleriı-ııizin sahip olduğı-ı payların
tamaml için kullanılmasının
zorı-ıı-ılı-ı olduğu.
e) SPK'ı-ıun II-23,1 l-ebliği'ırıı-ı "Al'rılııa hakkıırın kı-ı]laııııııı" başlığını
taşıvan 9,ı_ıncu maddesinin 6,ncı
flkrası hükümleri dahilinde, "avrılı-l-ıa liakkı" kuilanclırılıIasıııa onava sunulacağı
,I,oplantısı
Geırel Kurul
tarihinden itibareı'ı en geÇ 6 (altı) iş günti içinde başlanacağı ve "ayrılıııa
hakkı" kullanıın süresinin 10 (on) iş
günı-i olacağı.
t) SPK'nun II-23,1 Tebliği'nin "AYı'ılma hakkıı-ıın kullaırıır-ıı" başlığını taşıyan
9,uncu nıaddesinin 7,nci
tlkrasııra göre; "aYrılıı'ıa hakkı"ırı kı-ıllanacak pay saiıipleriır,iizin "ayrılma
hakkı,,na konu paylarını,
Şirketimiz adırıa alın] iŞlenıleriıri gerçekleştirecek aracı kurııııa. ay,rılna hakkının kullanım sürecine
ilişkiıı
ilan edilen ÇerÇevede genel hükiimler doğrultuslıııda tesliı-ıl eclerek satlşı ("ayrılına
hakkı,,kullanınıını)
gerÇekleŞtireceği: "aYrılına lrakkı"ııı kullanmak içiıı aracı kı_ıruır-ıa
başvı_ıran pay, sahiplerinıize pay
bedellerinin en geç "satlş"ü takip eden iş günü ödeıreceği,

g)

Gtindeın maddesinin Genel

doğına,ı,acağı.

Kıırul Toplantısı'nda red

ediln-ıesi durumunda ,,ayrılma hakkı,,nın

h) SermaYe PiYasası Kurlı[ı-ı'ı'lı-ılı I1-23.1 sar,ılı TebIiği'ı-ıiı-ı 9'ııı-ıcıı nıaddesiı-ıiı-ı
5,inci tıkrası htikünıleri
dahilinde aYrılına hakkı kullanııııları sonucıında cıı,taklığııı katIanınirk
zorunda kalabileceği toplanı maliyetiıı
5,000,000 Türk Lirasıılı aŞlnası ha]iııde. genel kurul tarallııdaıı ona1,lanmış
olsa bile işlemin
gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin yönetim kurulu karaı-ı alıırnıış
olcluğu.

hususları PaY sahiPlerinin bilgisine sunulmuş olı-ıp. Genel Kurı_ıl,da
da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi
verildi.

MADDE 16)

SermaYe PiYasası Kurulu'nun II-23.1 sal,ılı Tebliği'niıı 9,uı-ıctı ınadclesinin
5,inci fikrası
htikümleri dahilinde aYrılma hakkı kııllanıınlalı sonlıcunda oılaklığın
kat]anmak zorunda kalabileceği
toPlam nıaliYetiır 5.000.000 Ti-irk Lirasınl aşması lralinde. geırel kurı_ıl
tarafından onaylannıış olsa bile
iŞlemiır gerÇekleŞtirilmeYeceğine ilişkin Yöıretiı-ı-ı Kı-ırıılı-ı kararı tekrareır
pay sahiplerine açıklandı.
SernıaYe PiYasası Ktırulı-ı diizen]eırreleri
önemli
nireiikteki
çerçevesinde.
işlem tanımına giren

354.076.667
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bakiyeyi yatırıma dönüştürınek amacı ile, cari hesaptan mahsup yapılarak Oıtadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizın Otelcilik A.Ş.'nin paylarının alımı pay sahiplerinin
onavına sunuldtı. Yapılan or,lama ıreticesinde oi.,,biıliği ile kabıı] edilnıiştir.
MADDE 17) Madde 16'da görtiştileıı gürıde ı-ııaddesiıriıı pa1 sahiplerimiz tarafından oybirliği ile kabul
edildiğindeır ayrılına hakkı kullanıır,ıı söz konusı-ı olmamıştır.
MADDE 18) Şirket tarafindaıı 3. kişiler lehine verilnıiş teır-ıinat. relriı-ı r"eya ipotek ve elde edilen gelir veya
menfaatler hakkında Genel Kı_ıru]'a bilgi verildi.
N4ADDE 19) Serıııaye Piyasası Kı"ırı-ılı-ı clüzeırleır,ieleri çerçevesiı-ıde.20J9 yılı içerisinde ilişkili taraflarla
yapılan işlenıler hakkıırda Genel Kı-ırı-ıl'a bilgi i erildi.
N4ADDE 20) Bağış ve Yardıı-ırlara Ilişkin Po]itilta kapsaı-ıııncla 20l9 i,ılı içiırde 1,apılan herhangi bir bağış
bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi.2020 1,ılı için 1apılacak bağışların üst sınırınııı 200.000 TL olması
hususu 1,apılan oylama neticesinde o,vbirliği ile kabııl edildi,
MADDE 21) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği doğrultusuırda2019 yılı içerisinde bı-ı kapsanda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurı"ıla bilgi
ı erildi.
MADDE 22) Dilekler bölüınünde başka söz alan olmadığıırdaı,ı toplaırtıı,a saat 10.55'de son verildi.
Işbu toplantı tı"ıtanağı toplaııtı ırıahaliinde 5 ntisha olarak c]üz-enlendi. Okıındu imza ve tanzim edildi.
Saat:l1.10
Zeytinburnu/Istaı,ıbul 2I .08 .2020

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy T'oplama Memuru

Ersin Bengül

Yazman

Ismail Suna

/
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SIIRMAYE VE PAYLAR
lVlnt}dc 6.

Şiı,ke,t'in. kayıtlı

§IRMAYl,

Maılde

V}] PAYLAI.I"

6.

scrtüaye tayaırı Şirket'in, kayıllı se l,ınayü tavall
l'L (I}irıı ilyar t'ilı,ktr ,irasıJ 1.0ü0.000.000,00'l'L (ljirnıilyarTiliı,l<l"irası)
olup, her biri l '|'l, itibari değerde rılııp, lıeı, biri l TL itibaı,i değerd c
l.ü0(J,CIü().000(i}inırilyır) adet
payiı 1.000.000^0()0([}irınilyar) adçt
pa),a
l .000"

ü

CI()0.000,00

böiiinııüşt|ir. Scı,ıııaye Piyasası i(ıırulu'ııca [röltiıinriiştür" Serınayt trJiyasası l(urrılrı'nca
verilerı kayıtlı süı,ı]ıaye lavaııı izııi, 2ü16-2ü2ü vcrilcn kayıtiı seııniıye tavaııı izııi, 2020-2024
yılları (5 yıl) için gcçcılidir. 2020 yılı sonuıidtı yıllaıı (5 yıl) için gcçcı|idlr, 2024 yılı soırutrda
iziıı verileır ltayıllı §çrmayt lavflııına izitı verilen k.ayı{iı serıü]ayö tavanııra
ı"ılaşılaınaıııırs olsa dahi, ?020 yılınılan soırra rılaşı|aııranıış olsa dahi, 2024 yılı:,ıdan soırra
Yöııetin,ü Kuru,lu'ıruıı sürmayğ aılırıırı karart Yöııetiın I(ıırrı lıı'ıırııı serrnayc aılırıır:ı kararı
alabilıııesi içiıı; dahı öırçe iziır vcri]cıı tavarı ya alnlıilıııçsi içiıı; dalıa öı-ice iziıı verilen tavaıı ya
cla yeııi lıir tavaır tutarı içiıı Scıır,ıayc Piyasası cia ycni bir tiıvıın tutırrı için Scrırraye I'iyasıısı
I(urtılu'ııdaır iztıı aiırııık suretiyle Gt: nel Kuı,ulu'nc'laı-ı iziır alı,ııak surctiylc Ge nel
Kurııl'ilaıı yeni lıir si,ire için yellıi alınası Kuı,ııl'clan yeni bir sLirc için yetki alırıası
zorun[ııdrır. Şirltctiıi çıkarılmış ve taünamen zorlınludrır. Şirl<ctin çıkarılınış v0 taınanıeır
ödeııırıiş serınaycsi 23_5.11,5.706,0] 'fL öılcırnriş scrınayesi 23_5. t ] -5.706,01 1"1
(İkiyUzotuzbcşınilyonyü zıınlıeşb inyed iy üzıItı
(l k ii,ii zot ıızb e ş ııı i y o n yü zou b e ş b in yc d iy uzalt ı
Türk i.irası lıir Kuruş) olup 6l9,863,26 '|-L'lık T'iiı,k Lirası tıir Kuı,uş) ıılup 6l9,863,26 T|"Iı1<
kısıriı halııiliııe A grulıu ,234.495.842,75 'l'i,'lık ltısıırı |ıaınilinc A grubu, 734.4L)5.842,75'I'L'lık
kısnıı ise haııiliııe B grıılıu paylarılır. l]u kıı;ırrı isç haıııiliıre l] grııi.,ııı paylaı,dır. Bu
Scfİna)ie l ]'L itilıari dcğercle 235.1l"5.706,0l serııaye I TL ilibari dcğcrdc 235. ] l 5.706,0l
adct paya ayrı[ınıştıı,. Şirltciiıı eski serıııayesiııi aılet paya ayrılınıştır. Şirketin eslti scıı,ırıaycsiıri
teşkil çd*ır 24.151.319,0l T], taıl]al,nen tcşkil cdgır 24.151.3l9.0] TL taınainen
öclcnmiştir. Bu defh aıttırılan 21{}.964.38''],0t] ödenıniştir. Ru dçfn arttırılan 2l0,964.3S7,00 TL
ll'l, Yeşil İnşaat Yapı f)tizcıı]çme ve Paziırlam;ı Yeşii lnşaa1 Yapı fJüızeıılçme ve Pazarlama "liç.
Tic. A.Ş.'nin 30.06.20l0 tarihindeki alçtif ve A.Ş,'ııin 30.06.2010 tarilriırdcki aktif ve
pasilinin bir ki.il halindc 5-120 sayılı Kurumlar pasifiııin hir kill haliııde 5520 sayılı Kııruıılar
Vergisi Kanuı.ıu'ı-ırırı l9-20 nıaddcleri,'['tirk Vergisi Kanunu'ııuıı 19-2a maddeleri, Ttirk
Ticarct Kanunu'ırun i{gili hiikiiıırlerine göre Ticaret Kaııunu'nuıı ilgili hüktimlcrine göre
devralınnrası sureti ile geı,çekleştiı,ilen birleşıue dtı,ı,alııırnası sıırçti ilc gerçekleştirileıı birleşınc
stını,ıcunda intikal çden ve Kadıki}y l. Asiiye soıruçuııcla intikal çden ve kadıkiilı l. Asliye
Ticaret Mahkeınesi'nin 05.1 l"20l0 tarih vt 'i'icaret Mahkemşsi'nin 05. l l .20 ] 0 tarilı ve
2ülal725 esas rıo'1ıı kararı kapsamıncla tanzim Zala1725 esas no'Iu ltararı kapsanıında tatızinr
,

l

|ıiunan {}2"n,za\a tarilıtri tıilirkişi raporu ve

olun;ııi 02.1 I.20l 0 tarilıli bilirkişi raporu vç

tarilıli Priçcrvatcrhousc Coopers 2].09.20l0 tari]ıli Pı,iOc,,vaterlrouse Corıpcrs
I)aııışıııaıilık []izııı<ıtlçri l,td. Şti, tart[ııidaıı L)anışııraıı|ılt j"lizınctluri l,td. Şti. taı,afindıır
21,aq,7ü10

hazırlaıraıı uzılıan kı,ııulrış raportı ve §erııııil,c
I)iyasıısı tnevzuatı l,ıtıktiır"ıltrinç uyguı1 o}aıak
lrazırlaıriııı Birleşnıc Sözloşı,ırcsi çerçevcsiııde

ve Serırrııye
jnç uygun olnrak

l,ıazırlanaır ttzıııitfl [tı"ırıılrış raporu

liiyasası

ı1,]üvztıatı lıükiiı-ıı lcr

lıazıı,laıraıi i}irleşııre Sözleşınesi çerçevesindc
dı:vi r al ııııııası sıı ı,eliyl* geı çck lcştiıi leıı lı irleşmu
biı,lcşıııc srınucııırda lı,aı,şılanııııştır. [}irleşıııe sonııcı-ında l<arrsılanııiıştıı,, Birlcşıııe nedı:niy]c
ıeıieniyle ilıraç olııı-ıacak [-ıçlıeıi l 'l,'l, nonriııal ihraç rılrınaçak beheri J TL ııoııiııal değcıclc
değcıdc 2|l),964,387 adct pay sçnerli birleşme 21a,964.38'7 adet pay senedi bİrleşıne orant csa§
orant c,st}s alınaralı [ıiıIe,sınc ilc iırljsalı edeır alınarak birleşınc ilc infisah cdcn Ycşil İnşaat
Yeşil İnşaaı Yapı DLizenlen-ıe ve Pazaı"laına Tiç. Yapı üLizçnlçıırç ve Pazarlaıııa 'l'ic. A.Ş.
A.Ş. tırtaltlaı,ııııı dıığılılınıştır. A grııbu payiaı"ın oıtaltlaı^ıırıı dağıtılırııştır. A grubu piıyl;ırııı
y|iııctiın lrı"ıı,tılı"ı liyclerin[n stçiııiııtle aüııy yölıetinı lturı"ılrı iiycle ritıııı seçiırıinde aday
gösterıne itnliyazı vardıı. Yöıııjl.iüx kıırı.ılu gösterırıe iırıtiyi-ızı vardır. Yönetiıı kı"ırıılıı
i.iyclcriniıı .§ adcdi A Criılıı.ı pay ,sahiplerinin ilye1..'r'n 5 adedi A Gru[ıu pa), sahiplerinin
göstcı"diği aciaylar ırrasıırdan oln,ıak üzere, geırei gösterdi,ıli ııdaylar arasıııdırı olırrak üzcrc, gc.ırel
kurul taraftndaıı seçilir. Yöıretiırr kurulu, 2üJ 6- kurrıt tııra[ınılırı-ı seçilir" Yöııctiırı kıırıılı"ı.
202ü yılları arasında Serıııave Piytısası Kıınııııı"ı 2ü20-2()24 5ııllııırı irıasıırtJa Scrı-nıye Pivasası
lıi.ikiiırrleriııe v0 Serıııayt Piyasası [d ıırı"ı]ıı I(anunu lıükiiııılerine ve Serııııı_ye Pil,asası
diizefi ]emelerine uyglın ıılaralç., kayıtJı sürtıayc l(ıırulrı dLizeıılenrcleriııe uygun oIarak, Jtıl,ıtlı
tııvanıı-ıa lçadar )ıcn j paylar ilıraç edeı,elç sefmaye tavaıııııa kadar yeni paylar ilrraç
çıl<arılınış scrnrayeyi aıttırırınya ve pay erjerek çıliarılınış surırıayeyi aılltrınaya ye
sahipJcı"iııin ycııi pay ıılırıiı hakkının pay salripleriııiu ycı;ri pay
alırra
sınırlanıiırılırrası i[e serıtıayü pir,ısası ı,ııevzuillı lrakkıııııı sıırırlııııdırtlıııası ije s(]rilıityc piyasası
hülıüm]çri dalıilinde iırııiyıı"zlı r,eya ıroırriırrıl ırıevzııatı lıiilçüuıfcıi dııhilındç iıııtiyazlı veya
değeriııin i.izerinde veya altıncla pay çıkarılması noıııinal değeriııin tizerinde ve5,a altında ı]ay
koırı"ısıında lıarar almaya yetkilidir. Yeni pal, çıkarılınası koıırısı.ıncla karar aliıııya yetkiIidir.
alırıa lcisıtlarıra yctkısi pay saliiplcri arasıııda Yeııi pay alma kısıtlaıııa y,ı:tltisi pay sahiplcri
eşilsizliğe yol nçacak şckildeltuIlant[aı"ııaz. arasında eşitsizlige yDl açacak şekildc
Seı,ı"rıaye aıtırıırr[arıırdai stıdeçe B Grıılıııııdan kullanilaır,ıaz. Scrnrayc arLırıırrlarındR; sadeoe
pa1. i}ıraç edilir. Ycni paylar üzcriııcJ*, yöııctiırı
B Çrulııından pa_v ilrraç ç|lilir. Yeni paylar
kuriı]ıı iştıu ınacldenin 6, fıkrası uyarıncn aksine üzerindc, yönetiın l<ıırı,ı[rı işlıu ınaddçnin 6,
karır alnıadıkça, btit(in pay sahiplerinin riiçhaıı fıkrası lıyarınca aksine kaı,ar alınadıl<ça, hiltiin
lıaltlaıı vardıı,. 4l|3 §erııavg ar[ırımlaruıda pay sal"ıipleriırin rüçhan hakları varriır"
içhııı hal<|<.ı kullanıldıktan sonra ltalan paylar Çıliarılmış §ürı]laye ıııiktarınııı şirket
kullaıııldığı lrclgcl*rde
rüçlıan hakkı krıllanıııııııııı kısıtlandığı u,-vanıniil
rıı,ııııı}iırıla veıri ihraç edilen tüın paylar gös teri nı es i z.orunl ı"ıçJur.
ıiıııl iJeğeriır altında olnrıtmak üzere piyasa
ile halka arz edilir. Çıkarılmış strınaye

cleı,ir alıı-ımıısı sıııetiyl0

geı:çcitlı:ş|irilon

l

l

gelerde gösterilmesi zorunludur-

ıü

Serıııaye artırıır-ılarınrla çıkarılıııış sermayeniır
nakdeır ödçncn kısmınıır Serınaye Piyasıısı
Kı-ırrılı.ı tarafıııclaıı beIirloırı-ıriş orııııır/tutarın
altıııa düşınenrcsi şaıtıyla, üzeriııde ipotclt
bulı.ııınıayan vtya gayriırrenkutrüır rleğeriııin
clcığrı_ıdaıı vc önçıııIi ölçtidc etkileyecı:k nitelikte

herhangi

bir takyidat şerlıi

olıırayarı
gayı,iınenkule dayaiı ayni

gayı,iıııenkullçr ve
haklar Türk Ticarct Kanuntı'nun 342. ve 343\4trideiuıi çcrçevesiırdc ayni serırıaye olarak
konulaiıilir, Ayıri sermayc aıtırınrı kararı sadçcç
geııel ltıırulda alınalıilir, Ayni sermaye karşıIığı

ilıraç çdileçek payların salışı

yapılabiliı,"

Serırıayeyi teınsil edeıı paylar kaydilcrstirıne
esasları çerçcvesiırtle kayden izlenir, Şirl<et'iır
keırcli paylıı,ıııı ilçtisabıııa ilişkin Ttirk Tiçaret
Kanunı-ı vş Sermaye Piyasiısı lıılevzuatı
lıiiltüııı gri
1

sak l ıclır

nakdçn ödeneıı l<ısmınıır Seı,ırrrıyc Piya.sası
l(uru]u taralından [,ıelirlenırıiş otanıır/tı"ıtarın
altına dtişn"ıcinesi şartıyla, üzerindc ipotek
[ıulrınınayan veya gayriı-ncnkulün değeriııin
ıloğı,ııda:ı vc öııçırıli ölçüde etkilcyecck nitçliltte

he

rlraııgi bir takyidat şerlıi

olııayan

gayriııen}<ul]er ve gayrimeıılıule daynlı ayni
hırktrar Türlr 'I'icarct Kanunıı'nıın 342. ve 343.

Maddeleri çı:rçevesiırde ayni seruıayc olarak
kıınıılabilir. Ayıri seı,ırraye artırtmı kararı sadtcç
gcııe'i kurı-ılda alıı,ıabilir. Ayni scrınaye karşılığı

ilıraç edilecek paylarııı satışı

yapılabilir,

Sermayeyi tenısi] cdeıı paylar kaydileştirme
usasIarı çcrçcvesiırdc ka1,6.n izlenjr. Şirket'in
keırdi p,aylarıııı iktisabına ilişltin Ttirk Ticaret

i(arıı-ınu

vt Serıııaye Piyasası

fulcvzuatı

i

