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Ulusal Faktoring A.Ş. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi 

 Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır.  

 Her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.  

 Esas sözleşmenin “Genel Kurul’un Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 22. maddesi 

uyarınca esas sözleşmede içeriğine yer verilen “Önemli Genel Kurul Kararları”nın 

alınabilmesi için ise mutlaka A grubu pay sahipleri ile B grubu pay sahiplerinin 

tamamının toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması gerekmektedir. 

 Şirketimizin işleri ve idaresi TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelik ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 

Finansman Şirketleri Kanunu (“6361 sayılı Kanun”) hükümlerinde belirtilen şartları 

haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilen ve 

aralarında 6361 sayılı Kanun uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı 

müddetçe şirket genel müdürünün de bulunacağı 8 (sekiz) kişilik bir yönetim kurulu 

tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A grubu pay 

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B grubu pay sahiplerinin 

gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği 

adaylar, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden 

oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı ise A grubu pay 

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilmektedir.  



 
 Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye 

piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan 

toplantı ve karar nisapları uygulanır. İçeriğine esas sözleşmede yer verilen “Önemli 

Yönetim Kurulu Kararları”nın alınabilmesi için ise TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve 

ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar 

nisaplarına uyulması ve aynı zamanda A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır. 


