ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 1.3 GENEL
KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.
Olağanüstü Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 24 Şubat 2020 tarihinde
yayımlanmıştır.
a)Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay
sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay
grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
Şirketin 24 Şubat 2020 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.
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Şirket’in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi
değeriyle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:
1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54’ünü, (B) grubu %36’sını, (C) grubu
%10’nu alır.
2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu,
ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir.
4- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
5- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.
b) Ortaklığın ve ortaklıklarının önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap
döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi;
Genel Kurul gündeminde yer alan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından
Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic.
A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi hakkında aşağıdaki bilgileri pay
sahiplerimizin dikkatine sunarız.
1. Adana Çimento sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet
gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve
dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle devrolma suretiyle Mardin
Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. altında birleşmesine ilişkin alınan 30 Aralık 2019 tarihli
ve 14.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu

başvurusu yapılmış ve 20 Şubat 2020 tarihi itibarıyla birleşme başvurusu onaylanarak
Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.
2. Birleşme ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak
KAP (www.kap.gov.tr)’ta ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi
(www.adanacimento.com.tr)’nde yer almaktadır.
3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve
muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e
satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının A
grubu paylar için 7,0311 TL, B grubu paylar için 5,237 TL ve C grubu paylar için 2,0348
TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel
kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı
kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay
sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı
gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.
Gerekçe: Daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve
hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi
durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi
bulunmamaktadır.
ç) Pay Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem
önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,
SPK Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1
maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Gündem maddeleri arasında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

