ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin A, B ve C grubu Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, esas sözleşmesinin 20 inci maddesi uyarınca
26/01/2016 Salı günü sırasıyla saat 10:00, 10:45 ve 11:30 da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. Adana adresindeki merkezinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi
oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan
hak sahipleri şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.
Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri
gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya
temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik
imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları
bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek
pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün
önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım
yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e kadar değiştirilmesi
mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazirun
Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika
kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin
detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun
Seri:II-30.1sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde öngörülen
vekaletname örneğini (Şirketimizin www.adanacimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne
uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda
düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi merkezimizde ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.adanacimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay
sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca
taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

A,B VE C GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili, saygı duruşu,
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması
Kapanış

VEKALETNAME
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 26/ 01 / 2016 Salı günü, sırasıyla A, B ve C grubu pay sahiplerinin saat 10:00, 10:45 ve
11:30’da Ceyhan yolu üzeri 12.km ADANA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
aşağıda detaylı olarak tanıtılan ....................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek
suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin
özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği paylarıbelirtir.
1. Aşağıda detayıbelirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.”

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Eski Metin

Yeni metin

Şirket 6362 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine
göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin
kayıtlı
sermaye
tavanı
500.000.000.(Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1
(Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet
paya ayrılmıştır.

Şirketin
kayıtlı
sermaye
tavanı
500.000.000.(Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1
(Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar)
adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapılamaz.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamı
ödenmiş
336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin) Türk
Lirasıdır.
Bu
sermayenin,
6.796.823,75
(Altımilyonyediyüzdoksanaltıbin
sekizyüzyirmiüç
TL
yetmişbeş Kr)’lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan
329.385.176,25
(Üçyüzyirmidokuzmilyon
üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk
kısmının
56.231.633,64
(EllialtımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL
altmışdört
Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71
(ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL
yetmişbir
Kr)luk
kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan,
30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL
yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan,
1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL
yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17
(Yirmibeşbindokuz TL onyedi Kr) luk kısmı Emisyon
Priminden,
38.406.089,68
(Otuzsekizmilyondörtyüzaltıbinseksendokuz
TL
altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden,
23.771.557,88
(Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliyedi
TL
seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar’dan,
19.954.987,37
(Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzseksenyedi
TL otuzyedi Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak
Payları
ve
Gayrimenkul
Satış
Kazançları’ndan,
106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı
TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave
edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C)
grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut
hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin)
Türk
Lirasıdır.
Bu
sermayenin,
6.796.823,75
(Altımilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiüç TL
yetmişbeş Kr)’lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan
329.385.176,25
(Üçyüzyirmidokuzmilyon
üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk
kısmının
56.231.633,64
(EllialtımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdört
Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71
(ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk
kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan,
30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört
TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış
Fonundan,
1.232.952,76
(Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı
Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17
(Yirmibeşbindokuz TL onyedi Kr) luk kısmı Emisyon
Priminden,
38.406.089,68
(Otuzsekizmilyondörtyüzaltıbinseksendokuz
TL
altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden,
23.771.557,88
(Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliyedi
TL
seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar’dan,
19.954.987,37
(Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzseksenyedi
TL otuzyedi Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak
Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları’ndan,
106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı
TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave
edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C)
grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki
mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
değerde
33.618.200.000
(Otuzüçmilyaraltıyüz
onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı
aşağıda gösterilmiştir

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
değerde
33.618.200.000
(Otuzüçmilyaraltıyüz
onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GRUBU
PAY ADEDİ
A
B
C

8.817.888.522
8.266.770.492
16.533.540.986

PAY TUTARI
TL
88.178.885,22
82.667.704,92
165.335.409,86

GENEL
TOPLAM

33.618.200.000

336.182.000,0

GRUBU
PAY ADEDİ

A
B
C
GENEL
TOPLAM

PAY TUTARI
TL
8.817.888.522 88.178.885,22
8.266.770.492 82.667.704,92
16.533.540.986 165.335.409,86
33.618.200.000 336.182.000,00

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç
ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2015 – 2019 yılları arasında SPK
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar
ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç
etmeye yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç
etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve
(C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi bulundukları hisse
grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve
(C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi bulundukları
hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

