Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır
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Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile
bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal
değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları
(5 Yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
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Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 269.069.767 TL’dir. Şirketin
çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, 192.569.767 TL değerinde
19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli,
76.500.000 TL değerinde 7.650.000.000 adet hamiline yazılı pay olmak üzere
toplam 26.906.976.700 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL’dir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli,
192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay
ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 157.430.233 TL değerinde
15.743.023.300 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam
35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek
çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar
arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını
sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye
eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları
oranında bedelsiz olarak verilir.
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