Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.4747
Konu : Sermaye artırımı başvurunuz hk.

04.05.2020

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
1476 Sokak No:2 Kat:13 D:42 Konak İZMİR
İlgi

: 27.03.2020 tarihli ve 3085 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile sermayenizin 2.700.152,99 TL’si sermaye düzeltme farklarından, 4.885,07
TL’si hisse senedi ihraç primlerinden ve 6.294.961,94 TL’si geçmiş yıl karlarından karşılanmak
suretiyle 6.000.000 TL’den 15.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 9.000.000 TL
tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.
Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 27/556 sayılı
toplantısında anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek)
ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını
takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir. İç kaynakların sermaye hesabına aktarılarak
esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin tescili talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu
Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulması, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı
ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde
ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar
payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek:

İhraç belgesi

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: http://www.spk.gov.tr
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bilgi için:
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