
KARAR TARİHİ               : .../.../20.. 

KARAR SIRA NO            :  

KARARIN KONUSU       : Verasetten Doğan Hisse Devri , Hisse Devri, Müdür Terki 

KATILANLAR                  :  

 
……………… LİMİTED ŞİRKETİ GENEL KURUL KARARI 

Şirket genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

1- Şirket ortaklarından ……………..     ../…/.20.. tarihinde vefat etmesinden dolayı şirketteki hisseleri 

gereği miras ilgisi nedeniyle T.C. Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin ../…/.20... tarih ve ../… -…/… 

esas kararı ile veraset ilamı çıkartılmış ve buna göre intikal şu şekilde gerçekleşmiştir.  

2- ………………’nun terekesi .. Pay kabul edilerek şirket sermayesinin her biri ….. ¨’ ye tekabül eden 

……… hisse karşılığı ……… ¨’si vefat eden ortak ………….’ na ait olup veraset ilamı gereği bu 

hisseler; 

…….Hisse          ……….¨’si Eşi         ……………………. 

…… Hisse          ………..¨’si Oğlu      …………………….. 

…… Hisse          ………..¨’si Oğlu       …………………….. 

                 …… Hisse           ………..¨’si Kızı       ……………………   

Şeklinde intikal Ettirilmiştir. Verasetten Doğan Hisse Devri Sonunda ………. TL. olan Şirket 

Sermayesinin aşağıdaki şekilde oluşmasına; 

 ………………….          …  Hisse       ………. ¨ 

 ………………….         ….  Hisse        ……….¨    

 ………………….          …. Hisse      ………   ¨    

                   …………………          ….. Hisse      ………   ¨ 

     ---------          ------------------  

                   ……  Hisse    ………….¨ 

  

3- Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine. 

4- İntikal sonrası hisse satışları ile; Şirket ortaklarından T.C. uyruklu ………. Kimlik numaralı 

……Mah…..Sokak No:….    ……/…… adresinde ikamet eden ……. şirkette bulunan ….. paya 

karşılık ……. ¨  değerindeki hissesini, T.C. uyruklu …….. Kimlik numaralı ……. Mah…… Sokak 

No:… …./…….  adresinde ikamet eden ……. şirkette bulunan …. paya karşılık ….. ¨  değerindeki 

hissesini, T.C. uyruklu ………. kimlik numaralı   ….  Mah. ….. Bulvarı No:…..   ……  adresinde 

ikamet eden  ………..’na devretmişlerdir. 

5- Vaki hisse devri neticesinde ……. TL. olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına; 

Adı soyadı                    T.C.NO         İKAMETGAH ADRESİ    P.ADEDİ  P.TUTARI 

………………..       …………….         ……. Mah.                             ……..              ……¨     

                                                             …. Nolu Sk No:….                           

                                                              ……….. 

……………….      ……………….       ……… Mah.                        ..……               …….¨ 

                                                              …….. Bulv. No:….. 

                                                              …………. 

6- Noterden devir işlemlerinin yapılmasına, …………’ nun şirket müdürlük yetkisinin kaldırılmasına 

…….’ un Müdürlük yetkisinin eski şekli ile devamına, konu ile ilgili, ilgili kurumlara bilgi ve belge 

verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

      (İsim-Soyisim-İmza)                (İsim-Soyisim-İmza)    (İsim-Soyisim-İmza) 

T.C. kimlik no                                              T.C. kimlik no                                          T.C. kimlik no 

 

           (İsim-Soyisim-İmza)                (İsim-Soyisim-İmza)     

    T.C. kimlik no                                              T.C. kimlik no                                           



 


