İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Adresi
: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No
: 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-posta adresi
: halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
Tarih
: 02.03.2015 - 257
Konu
: Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçilmesine İlişkin Esas
Sözleşme Değişikliği
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Açıklanacak Özel Durumlar:
İlgi: 19.12.2014, 23.12.2014 ve 16.01.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 02.03.2015 tarihli toplantısında, sermaye artırım işleminin
kayıtlı sermaye sistemi içerisinde daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla öncelikli
olarak kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL
olarak belirlenmesine, Esas Sözleşme’nin 6 ncı maddesinin buna uygun olarak tadil
edilmesine ve kayıtlı sermaye sistemine yönelik Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinler
konusunda BDDK, SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına karar verilmiştir.
Kayıtlı sermaye sistemine geçtikten sonra yapılacak olan sermaye artırım işlemlerine ilişkin
gelişmeler, kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Açıklamanın İngilizce versiyonu aşağıda verilmektedir. / English version of the disclosure is
stated below.
Reference: Our material events disclosure dated December 19, 2014; December 23, 2014; and
January 16, 2015.
The Board of Directors of Halkbank, at a meeting held on March 2, 2015, made the following
resolutions:
• To adopt the registered capital system in order to expedite the capital raise operation
within the registered capital system,
• To set the registered capital ceiling as 7.5 billion Turkish Lira,
• To amend Article 6 of the Articles of Association pursuant to the aforementioned
resolution, and
• To apply to the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), the Capital
Markets Board of Turkey (CMB), and the Ministry of Customs and Trade of the
Republic of Turkey.
We will inform the public about the developments related to the capital increase, which is to
be effected following the adoption of the registered capital system.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the
Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğu, 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.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

