ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ:
Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular
tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir
Anonim Şirket kurulmuştur.
Kurucular

İkametgah Adresi

Uyruğu

Türk Ekonomi Bankası
A.Ş.
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
Çolakoğlu Dış Ticaret
A.Ş.
Denak Depoculuk ve
Nakliyecilik A.Ş.
TEB Finansal Kiralama
A.Ş.

Meclis-i Mebusan Cad. 35 80040
Fındıklı/İSTANBUL
Kemeraltı Cad. 24/6 Karaköy/İSTANBUL
Kemeraltı Cad. 24/5 Karaköy/İSTANBUL

T.C.

Kemeraltı Cad. 24/5 Karaköy/İSTANBUL

T.C.

Salıpazarı, Meclis-I Mebusan Cad. Orya
Han
85
Kat:
6,
80040
Fındıklı/İSTANBUL

T.C.

T.C.
T.C.

ŞİRKETİN UNVANI:
Madde 2- Şirketin ticaret unvanı “ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ” olup, işbu ana
sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU:
Madde 3- Şirketin başlıca kuruluş amacı, (hayat branşı hariç) her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla
doğrudan bağlantısı bulunan faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacına ulaşabilmek için mali ve
ticari tüm işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir.
1)
Şirket, hayat branşı hariç, yurtiçinde veya yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca
bulunmayan her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapabilir ve bu
konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir,
2)
Şirket, yurtiçindeki ve yurdışındaki sigorta ve reasürans şirketleri ile reasürans ve retrosesyon
işlemleri yapabilir,
3)
Şirket, yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde bölge müdürlükleri ve şube
açmak suretiyle teşkilatlanabilir, yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir,
4)
Şirket, her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işlemleri
gerçekleştirmek için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu
konuda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi,
seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir,
5)
Şirket, ticari, mali ve sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlerin
sermayelerine iştirak edebilir, başkaca şirketlerin sermaye paylarını aracılık yapmamak kaydı ile
devralabilir veya mevcut paylarını kısmen veya tamamen elden çıkarabilir,
6)
Şirket, her türlü taşınır ve taşınmazları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir,
kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde
irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili olarak Tapu ve
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Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, taşınmazların
bakım, yönetim ve jeranlığını yapabilir,
7)
Şirket, borç ve alacaklarını temin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin
sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatları alabilir, mevcut ipoteği kaldırabilir, rehin, kefalet ve
teminatları çözebilir,
8)
Şirket, mali yapısını güçlendirebilmek için istikraz temin edebilir, mal ve kefalet kredileri,
emtia veya senet karşılığı krediler alabilir,
9)
Şirket, mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile menkul kıymet portföy
işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili idarenin tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda
olmak kaydı ile her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatırımlarında kullanabilir,
kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut
organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir,
10)
Şirket, konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir, marka, patent,
ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret
unvanlarını, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai
mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları
yapabilir,
11)
Şirket her tür motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir veya
elden çıkarabilir, satabilir.
Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik
amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ:
Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N. 27 Orjin
Maslak Plz. K. 12-13 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil
ettirilmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER:
Madde 5- Şirket, ilgili kurumlara bilgi vermek ve gerektiği takdirde izin almak koşuluyla yurtiçinde
bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle teşkilatlanabilir, yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ:
Madde 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE:
Madde 7 - Şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş nominal değerde nama yazılı 16,891.596.022 (ONALTI
MİLYAR SEKlZYÜZDOKSANBİR MİLYON BEŞYÜZ DOKSAN ALTI BİN YİRMİ İKİ) payda
168.915.960,22 (YÜZ ALTMIŞ SEKİZ MİLYON DOKUZYÜZ ONBEŞ BİN DOKUZYÜZ
ALTMIŞ TÜRK LİRASI YİRMİ İKİ KURUŞ) Türk Lirasından ibarettir.
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1)
Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 147.800.000 (YÜZ KIRK YEDİMİLYON SEKİZ
YÜZ BİN) Türk Lirasının:
a)
146.696.500.- (YÜZ KIRK ALTI MİLYON ALTIYÜZ DOKSAN ALTI BİN BEŞYÜZ) Türk
Liralık kısmı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir:
b)
1.103.500.- (BİR MİLYON YÜZ ÜÇ BİN BEŞYÜZ) Türk Liralık kısmı ise yeniden
değerleme değer artış fonundan ve olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış olup, ortaklara işbu
sermaye kısmı için Şirket sermayesindeki payları ile orantılı olarak nama yazılı bedelsiz pay senedi
verilmiştir.
2)
Bu defa, artırılan Şirket sermayesini teşkil eden toplam 21.115.960,22 (YİRMİBİR MİLYON
YÜZ ONBEŞ BİN DOKUZ YÜZ ALTMIŞ TÜRK LİRASI YİRMİİKİ KURUŞ) Türk Lirası'nın,
7.386.785,55 Türk Liralık - (YEDİ MİLYON ÜÇYÜZ SEKSEN ALTI BİN YEDİYÜZ SEKSEN
BEŞ TÜRK LİRASI ELLİ BEŞ KURUŞ) kısmı Şirket bünyesinde bulunan diğer kar yedeklerinden,
229.174,67 Türk Liralık (İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZ BİN YÜZ YETMİŞ DÖRT TÜRK LİRASI
ALTMIŞ YEDİ KURUŞ) kısmı ise enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ayrı ayrı karşılanmış
olup, ortaklara işbu artırılan sermaye kısımları için Şirket sermayesindeki paylan ile orantılı olarak
nama yazılı bedelsiz pay senedi verilmiştir.
3)
Diğer kar yedeklerinden ve enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından yapılan sermaye
artırımına ek olarak, artırılan toplam 21.115.960,22 - (YİRMİBİR MİLYON YÜZONBEŞ BİN
DOKUZYÜZ ALTMIŞ TÜRK LİRASI YİRMİİKİ KURUŞ) Türk Lirası tutarındaki Şirket
sermayesinin geri kalan miktarı için, Şirket pay sahiplerinden Zürich Insurance Company tarafından
Şirkete 2012 yılında transfer edilen ve Şirket kayıtlarında "Tescili Beklenen Sermaye" olarak
muhasebeleştirilmiş bulunan 13.500.000-(ONÜÇMİLYON BEŞYÜZBİN) Türk Liralık sermaye
avansı kullanılmış ve bu suretle beheri 1 Kuruş nominal değerde 1.350.000,000 paya bölünmüş toplam
13.500.000- (ONÜÇMİLYON BEŞYÜZBİN) Türk Liralık tutar Şirket sermayesine sermaye artırım
tarihinde nakden ilave edilmiştir.
Şirket sermayesinin artırılması halinde, Genel Kurulca aksine karar alınmamış olması durumunda eski
pay sahiplerinden her birinin Şirket sermayesindeki payları oranında artan miktardan öncelikle yeni
pay alma hakkı vardır.
PAY SENETLERİ:
Madde 8- Pay senetleri T. Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca nama yazılı olarak çıkartılır. Pay
senetlerine ait kupürlerle ilgili hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir ve payların başkalarına devri
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Pay senetlerinin devir ve ferağının "Şirket ve üçüncü şahıslar adına hüküm ifade etmesi devir
keyfiyetinin Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine
kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.
Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket
onayı ile kurulabilir.
Şirket Hazine Müsteşarlığının ilgili devre müsaade etmemesi ya da devralanın veya hakim ortaklarının
Türkiye pazarında başka bir sigortacılık şirketi vasıtasıyla iştigal ediyor olması gibi önemli sebepler
varsa bunları ileri sürerek veya devredene paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya
diğer pay sahipleri hesabına almayı önererek devralanın onay istemini reddedebilir.
Şirketin Türk Ticaret Kanunu 493üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır.
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TEMİNAT GÖSTERME VE KEFALET:
Madde 9- Şirket, kendi borçları ile ilgisi olmadıkça mal varlıklarını teminat olarak gösteremez ve
kefil olamaz; tahvil, bono ve benzeri Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edemez.
YÖNETİM KURULU:
Madde 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek, Genel Müdür dâhil en az beş üyeden
teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun tabii üyesi olup, aynı yetkilerle ve oy hakkına sahip
olarak toplantılara katılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin sigorta mevzuatında ve diğer ilgili mevzuatta aranılan şartlara sahip
olmaları gerekir.
Kurul üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve başkan
vekili seçer.
YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ:
Madde 11- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Süresi dolan üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’in ilk Olağan Genel Kurul
toplantısına kadar vazife görürler.
Herhangi bir sebeple üyeliklerden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz olan
birini geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev
yapar ve Genel Kurul’ca üyeliğin onaylanması halinde, yerine seçildiği üyenin kalan süresini
tamamlar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ:
Madde 12- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
uyarınca ve işbu esas sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri
yönetmek için gerekli olduğu zamanlarda toplanacaktır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır.
Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya yurt dışında Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir
yerde ve zamanda yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4.
maddesi hükmü saklıdır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527.nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.
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ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 13- Temsil yetkisi kural olarak çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu'nun aksine düzenleme yapma yetkisi vardır.
Genel Kurul kararını gerektirmeyen konuların tümü hakkında Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,
bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Madde 14- Genel Kurul tarafından miktarı tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı
için muayyen bir meblağ Yönetim Kurulu üyelerine ödenebilir. Murahhas üyelerin yetkileri ile
kendilerine ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
DENETİM:
Madde 15- Şirket Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetlenir.
YÖNETİCİLER:
Madde 16- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık
Mevzuatında aranan nitelikleri taşımaları gerekir.
GENEL MÜDÜR:
Madde 17- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün Yönetim Kurulu
üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması
mümkündür.
GENEL KURUL:
Madde 18- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Olağan Genel Kurul, Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda bir defa
toplanır. Bu toplantıda mevzuat uyarınca Olağan Genel Kurul toplantılarında görüşülmesi gereken
konular ile gündeme dâhil edilen diğer konular incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yasalar ve işbu esas
sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
Genel Kurul toplantılarına çağrıda, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun
onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
TOPLANTI YERİ:
Madde 19- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.
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Pay senedi sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi
ile yer, gün ve saati belirtilir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir, Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak
elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
OY HAKKI VE KULLANILMASI:
Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin her bir hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil
aracılığı ile temsil ettirebilirler.
Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin ve vekâletnamelerin şekli Yönetim
Kurulu’nca bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle düzenlenir.
Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, ilk toplantıya katılma belgeleri müteakip
toplantı için de geçerli olur.
GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI:
Madde 21- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI:
Madde 22- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi’nin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgilerle birlikte imza etmesi şarttır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi’nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında
alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi’nin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları geçersizdir.
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Şirketlerinin Genel Kurullarında temsilci bulundurabilir.
İLANLAR:
Madde 23- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve sigortacılık mevzuatı ve sair mevzuat
hükümleri uyarınca yapılır.
HESAP DÖNEMİ:
Madde 24- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer.
Kuruluş yılı hesap dönemi, kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu
günü nihayet bulur.
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KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 25- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan
miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay
sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı
ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay
sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak
toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
YEDEK AKÇELER:
Madde 26- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.
Maddeleri hükümleri uygulanır.
TEMİNAT VE KARŞILIKLARI:
Madde 27- Şirket, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde gerekli teminatları tesis
eder ve karşılıkları ayırır.
YILLIK RAPORLAR VE HESAP ÖZETLERİ:
Madde 28- Şirketçe Sigorta Mevzuatı'nın öngördüğü şekilde ve Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenen esaslara uygun olarak hesap özetleri düzenlenir. Hesap özetleri genel müdür ile sorumlu
muhasebeci tarafından imza edilmiş ve denetçiler tarafından onaylanmış olarak belirlenen süreler
içinde Hazine Müsteşarlığına ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne
gönderilir.
Hazine Müsteşarlığınca istenen ve mevzuatın öngördüğü her türlü bilgi, belge ve raporlar Şirketçe
hazırlanarak İlgili yerlere gönderilir.
Yönetim Kurulu, denetçiler ve Genel Kurulca onaylanmış Şirket bilançoları ile kar-zarar cetvellerinin
birer örneğini onay tarihinden itibaren bir ay içinde yurt çapında basımı ve dağıtımı yapılan günlük iki
gazete ile ilan eder ve bunlarla birlikte yönetim kurulu ve denetçi raporlarının birer örneğini ve Genel
Kurul tutanaklarını Hazine Müsteşarlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sigorta
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne gönderir.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Madde 29- Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak esas sözleşmede
yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki Hazine Müsteşarlığı’ndan alınacak uygun
görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin ile mümkündür.
Bu husustaki değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.
YASAL HÜKÜMLER:
Madde 30- İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, sigortacılık
mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

7

