ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11.00’ de Ceyhan
Yolu Üzeri 12.Km Adana
adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri
görüşülecektir.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan
ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt
ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK
nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya
katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz de
pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne
kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Bu
çerçevede Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten,
Oyak Menkul Değerler A.Ş’ne başvurarak blokaj işlemlerini yaptırabileceklerdir.
22.07.2011 tarihinden itibaren Şirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 Şubat
2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı
Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;
pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin 31 Aralık 2012
tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal
edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte
kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş
olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.adanacimento.com.tr adresindeki Şirket
internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel
Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, ana
sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Olağanüstü
Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları
dışındaki adayların özgeçmişlerinin 15 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve
www.adanacimento.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanının oluşturulması
2. Divanın imzaya yetkili kılınması
3. Ana sözleşmenin 10., 11., 12., 19. Ve 32’inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

ESKİ METİN

YENİ METİN

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu:

Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri
dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C)
grubu hissedarları arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK
hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C)
grubu hissedarları arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu’nda birden fazla
üye ile temsil edilebilirler.

Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu’nda birden fazla üye
ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu’nun Süresi:

Yönetim Kurulu’nun Süresi:

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
Yönetim Kurulu, 10. Maddedeki şartlar dahilindeve TTK
hükümleri çerçevesinde bir kimseyi geçici olarak bu yere
üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim
Kurulu, 10’uncu madde, TTK ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu
yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman
değiştirebilir.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini
10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket
işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim
Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında
müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı
yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim
Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan
ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir
başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı
ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun
görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim
Kurulu üye sayısı 7 olduğundan toplantı yeter sayısı 5’dir.
Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile
alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek
toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde
oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket
işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu
kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere
talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan
üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı
zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı,
oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK
ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye
sayısı 7 olduğundan toplantı yeter sayısı 4’dür.Yönetim
Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda
bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır.
Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa
söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim
kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan
ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini
veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç
murahhas üyeye bırakabilir.

Denetim Komitesi:
Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.
Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli
ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin
alınmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve
üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya
bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan
Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye
bırakabilir.

Komiteler
Madde 19 –Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat
kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin
oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu
ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda
bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız
denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

İlan:

Madde 32 – Şirkete ait ilanlar TTK’nun 37. maddesinin 4.
fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile
ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK’nın 368. maddesi
hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK
ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

İlan:
Madde 32 – Şirkete ait ilanlar TTK’nun hükümleri saklı
kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
günlük bir gazete ile yapılır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK
ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.
Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile
birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası
Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen
hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

VEKALETNAME
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ’nin Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km adresinde 19.06.2012 Salı
günü saat 11.00’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere __________________________ vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
:…………………………………………..
b) Numarası

:…………………………………………..

c) Adet Nominal değeri

:…………………………………………..

d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı

:…………………………………………..

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

:…………………………………………..

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI

:……………………………….

ADRESİ

:……………………………….

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı
için açıklamalar yapılır.

