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SARAY MAHALLESİ SOKULLU  CADDESİ NO:6  ÜMRANİYE

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TARİH :

Kendi sermayesine ilaveten yurt içinde ve dışından

"Özel Cari Hesaplar" ve "Kar ve Zarara Katılma Hesapları"yolu

ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek,zirai,sınai ve

ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket,

teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek,

bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs

ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri

faizsiz olarak yapmak.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde cari hesaplar ve

katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak

kaydıyla gayelerini tahakkuk ettirmek üzere resen veya yerli

veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü

yatırım yapabilir her nevi ortaklık kurabilir veya kurulmuş

lara iştirak edebilir her nevi hisse senedi veya sair menkul

kıymetleri alabilir satabilir devredebilir paraya çevirebilir

İlgili mevzuaat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine

ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her

çeşit hakları menkul kıymetleri üzerlerinde rehin ipotek

haciz kira şerhleri bulunması halinde dahi satın alabilir

bizzat inşa edebilir sair şekillerde iktisap edebilir

kiralayabilir bunları kısmen veya tamamen başkalarına

satabilir intifa hakkını devredebilir kiraya verebilir kira

şerhi koydurabilir devredebilir hertürlü gayrimenkul üzerinde

kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi

haklar tesis edebilir bunları temlik edebilir temlik

alabilir devredebilir fekkedebilir ve sair her türlü

(SİCİL KAYIT  SURETİ)
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18   FİNANS KURULUŞLARI

Bu belge, türkiye finans ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, 30 (Otuz) gün süreyle geçerlidir.

tasarrufta bulunabilir.

Şirket faaliyetlerinin gerektiği hallerde başkalarına

ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehine

rehin,ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar tesis edebilir

ve bunları fekkedebilir. ve 4.5.2006 tarihinde tescil edilen

tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil,
merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)
NACE Rev.02

64.19.01

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ ÜZERİNE
VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

FEVKALADE

*****2.600.000.000,00 TL' dir

ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
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