AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ ANONĠM ġĠRKETĠ‟NĠN
4 NĠSAN 2016 TARĠHĠNDE YAPILACAK
2015 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN
BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul‘u 04.04.2016 tarihinde saat 11:00‘da aşağıda yazılı
gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim,
İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu‘nda toplanacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul
adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet
sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Sermaye
Piyasası Kurulu‘nun (II-30.1) sayılı ‗Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği‘nde (‗Tebliğ‘) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul
toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür.
Tebliğ‘de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda
ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla
veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter
huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin
edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen
iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza
sahibi olmaları ve MKK‘nın E-MKK Bilgi Portalı‘na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi
Portalı‘na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli
ve 28395 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik‖ ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete‘de
yayınlanan ―Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliğ‖ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde
toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi
için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘nın ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal
Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil metni ile gündem maddelerine ilişkin
zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı
Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3
hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, şubemizde (Yalova Fabrika), www.aksa.com
adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK‘nın elektronik genel kurul portalında ve
www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin
incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.
Saygılarımızla,
AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ ANONĠM ġĠRKETĠ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK‘nın (II-17.1) sayılı ―Kurumsal Yönetim Tebliği‖nde yer alan (1.3.1) no.lu
Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri
ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel
açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
1.
Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık
Sermayesinde Ġmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir Ġmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden
Pay Sayısı Ve Oy Hakkı Ġle Ġmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirketin 425.000.000,00-TL‘lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi,
tamamı ödenmiş 185.000.000,00-TL‘dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari
değerde 18.500.000.000-adet paya bölünmüştür.
Şirketimizin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve
imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:

Oy Hakkı
(Pay Adedi)

Oy
Hakkı
Oranı
(%)

Sermayedeki
Payı (TL)

Sermaye
Oranı (%)

Akkök Holding A.Ş.
Emniyet Ticaret ve
Sanayi A.Ş.
Diğer (*)

73.237.497,11

39,59

7.323.749.711

39,59

34.638.843,28
77.123.659,61

18,72
41,69

3.463.884.328
7.712.365.961

18,72
41,69

TOPLAM

185.000.000,00

100,00

Hissedar

18.500.000.000,00

100,00

(*) 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,06‘lık kısmı Borsa İstanbul
(BİST)‘da fiili dolaşımda olup %5,30‘luk kısmı Somerset em.mar.d.v.ge.f sahipliğinde
bulunmaktadır.
2.
ġirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın GeçmiĢ Hesap Döneminde GerçekleĢen
veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı ġirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki DeğiĢiklikler ve Bu DeğiĢikliklerin Gerekçeleri
Hakkında Bilgi:
Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde
geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
3.
Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli,
DeğiĢtirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve DeğiĢtirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu
Üyeliği Adaylığı Ortaklığa Ġletilen KiĢilerin; ÖzgeçmiĢleri, Son On Yıl Ġçerisinde
Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın ĠliĢkili Tarafları Ġle
ĠliĢkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve
Bu KiĢilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini
Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
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Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi
bulunmamaktadır.
4.
Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin Yatırımcı
ĠliĢkileri Bölümü‟ne Yazılı Olarak ĠletmiĢ Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun
Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler
Ġle Ret Gerekçeleri:
2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için yazılı olarak
herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.
5.
Gündemde Esas SözleĢme DeğiĢikliği Olması Durumunda Ġlgili Yönetim Kurulu
Kararı Ġle Birlikte, Esas SözleĢme DeğiĢikliklerinin Eski Ve Yeni ġekilleri:
Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca Genel Kurul‘un onayına sunulacak esas
sözleşme değişikliğine dair yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme tadil metni ekte (EK–5)
sunulmuştur.

04.04.2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Toplantının AçılıĢı Ve Toplantı BaĢkanlığı‟nın OluĢturulması,
―Türk Ticaret Kanunu‖ (TTK), ―Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik‖ (Yönetmelik) ve Şirket‘in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri
doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı
Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
2.

Yönetim Kurulu‟nca Hazırlanan 2015 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporu‟nun
Okunması Ve Müzakeresi,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘nın ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel
kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde,
şubemizde (Yalova Fabrika), MKK‘nın elektronik genel kurul portalında, KAP‘ta ve
‗www.aksa.com‘ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın
incelemesine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu‘nun da yer
aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3.

2015 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı
tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde
(Yalova Fabrika), MKK‘nın elektronik genel kurul portalında, KAP‘ta ve
‗www.aksa.com‘ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın
incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.
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4.

2015 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı
tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde (Yalova
Fabrika), MKK‘nın elektronik genel kurul portalında, KAP‘ta ve ‗www.aksa.com‘
adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan
finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın
müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5.

ġirketin 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin Ayrı Ayrı
Ġbra Edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin
2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul‘un onayına
sunulacaktır.

6.

Karın Kullanım ġeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının
Belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı
tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde
(Yalova Fabrika), MKK‘nın elektronik genel kurul portalında, KAP‘ta ve
‗www.aksa.com‘ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu‘nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve
onayına sunulacaktır.
Kar Dağıtım Tablosu EK-2‘de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3‘te sunulmuştur.

7.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin
Belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer
alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi‘nin önerileri de dikkate alınarak,
2016 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan „Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‟ Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ve
Yönetim Kurulu‟nun Konuya ĠliĢkin Kararına Ġstinaden Bağımsız Denetçi
Seçiminin Onaya Sunulması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‘nun ‗Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‘ hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı
dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu
Komite‘nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi Genel Kurul‘da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4

9.

Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, Ġdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların EĢ Ve Ġkinci
Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Hısımlarının, ġirket Veya Bağlı Ortaklıkları Ġle
Çıkar ÇatıĢmasına Neden Olabilecek Önemli Bir ĠĢlem Yapması Ve/Veya ġirketin
Veya Bağlı Ortaklıklarının ĠĢletme Konusuna Giren Ticari ĠĢ Türünden Bir ĠĢlemi
Kendi Veya BaĢkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari ĠĢlerle UğraĢan Bir
BaĢka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda;
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine
Bu ĠĢlemlere ĠliĢkin Olarak Bilgi Verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK‘nın ‗Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
Yasağı‘ başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‗Rekabet Yasağı‘ başlıklı 396.
Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul‘un onayı ile mümkündür.
30.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim
kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu‘nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki
ve izinler verilmiştir.
SPK‘nın Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca;
yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli
bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek
üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul
tutanağına işlenir.
Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında
Genel Kurul‘a bilgi verilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu‟nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen Ġzin Ve
Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu‘nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen
izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (II-19.1) sayılı „Kar
Payı Tebliği‟ uyarınca, ġirketin bağıĢ ve yardım politikasında belirlenmiĢ olan bağıĢ
ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı
Tebliği ile Esas Sözleşmemiz‘de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye
yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst
sınırının 2.600.000 TL olarak Genel Kurul‘un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
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12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (II-17.1) sayılı
„Kurumsal Yönetim Tebliği‟ 4.6.2 no‟lu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca ġirketin
Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait “Ücretlendirme Politikası”
hakkında bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (II-17.1) sayılı ‗Kurumsal
Yönetim Tebliği‘ 4.6.2 no‘lu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca yönetim kurulumuzca
yeniden düzenlenen ―Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin
Ücretlendirme Politikası‖ (EK–4) ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ġirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan
bağıĢ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin 1.3.10 No.lu Kurumsal
Yönetim İlkesi gereğince, 2015 yılında yapılan toplam 1.738.792-TL tutarındaki
bağışlarla ilgili Genel Kurul‘a bilgi verilecektir.
14. Kurumsal Yönetim Tebliği‟nin 12. Maddesi Uyarınca 2015 Yılında ġirketimiz
Tarafından Üçüncü KiĢiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, Ġpotek Ve Kefaletler Ġle
Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere ĠliĢkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine 31.12.2015 tarihli
Finansal Tablolarımızın 15 no.lu dipnotunda yer alan bilgi verilecektir.
15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı‟ndan gerekli izinlerin alınmıĢ olması kaydı ile ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı‟nın onaylayacağı hali ile; ġirket Esas SözleĢmesi‟nin “Sermaye” baĢlıklı 6.
maddesinin, “Yönetim Kurulunun Yetkileri” baĢlıklı 9. maddesinin, “Genel Kurul”
baĢlıklı 12. maddesinin, “Toplantı Yeri” baĢlıklı 14. maddesinin, “Oy Hakkı”
baĢlıklı 17. maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul‟un onayına
sunulması
Yönetim Kurulumuzun EK-5‘de yer alan kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu, ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘na başvurulan esas
sözleşme tadil metni gerekli izinlerinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘nın
onaylayacağı hali ile genel kurulun onayına sunulacaktır.

EKLER :
1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Tablosu
3. Kar Dağıtım Teklifi
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine İlişkin Ücret Politikası
5. Esas sözleşme tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı
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EK-1VEKALETNAME
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ‘nin 04.04.2016 tarihinde saat 11:00‘da
Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans
Salonu‘nda yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
......................................‘yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
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) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından 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) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red)
ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet
Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

1.Toplantının açılıĢı ve Toplantı BaĢkanlığı‟nın oluĢturulması,
2.Yönetim Kurulu‟nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık
Faaliyet Raporu‟nun okunması ve müzakeresi,
3.2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4.2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki,
5.ġirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu
Üyeleri‟nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Karın kullanım Ģeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan „Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ‟
ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu‟nun
konuya iliĢkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin
onaya sunulması,
9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarının, ġirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatıĢmasına neden olabilecek önemli bir iĢlem yapması ve/veya
ġirketin veya bağlı ortaklıklarının iĢletme konusuna giren
ticari iĢ türünden bir iĢlemi kendi veya baĢkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari iĢlerle uğraĢan bir baĢka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Kurumsal
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Red

Muhalefet ġerhi

Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu iĢlemlere iliĢkin
olarak bilgi verilmesi,
10.Türk Ticaret Kanunu‟nun 395. ve 396. madde
hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu
Üyelerine verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun
(II-19.1) sayılı „Kar Payı Tebliği‟ uyarınca, ġirketin bağıĢ ve
yardım politikasında belirlenmiĢ olan bağıĢ ve yardımlar üst
sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına
sunulması,
12.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun
(II-17.1) sayılı „Kurumsal Yönetim Tebliği‟ 4.6.2 no‟lu
kurumsal yönetim ilkesi uyarınca ġirketin Yönetim kurulu
üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait “Ücretlendirme Politikası”
hakkında bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ġirketimiz tarafından
2015 yılında yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
14.Kurumsal Yönetim Tebliği‟nin 12. maddesi uyarınca 2015
yılında ġirketimiz tarafından üçüncü kiĢiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatlere iliĢkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası
Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ndan gerekli
izinlerin alınmıĢ olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı‟nın onaylayacağı hali ile; ġirket Esas SözleĢmesi‟nin
“Sermaye” baĢlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulunun
Yetkileri” baĢlıklı 9. maddesinin, “Genel Kurul” baĢlıklı 12.
maddesinin, “Toplantı Yeri” baĢlıklı 14. maddesinin, “Oy
Hakkı” baĢlıklı 17. maddesinin tadiline dair tadil tasarısının
Genel Kurul‟un onayına sunulması
(*) 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 iliĢkin 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 TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. AĢağıda detayı belirtilen 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 iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
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EK-2 - 2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi
SPK‟ ya Göre
3. Dönem Kârı (*)
257.189.944,00
4.
(57.724.000,00)
Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı (**) ( = )
199.474.944,00
6. GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. NET DAĞITILABĠLĠR
DÖNEM KÂRI (=)
199.474.944,00
9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
1.738.791,98
10. BağıĢlar eklenmiĢ net dağıtılabilir dönem
201.213.735,98
kârı
11. Ortaklara Birinci Kar Payı

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

-Nakit
-Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Kar Payı

185.000.000,00
86.032.771,17

Yoktur
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
316.820.588,87
(60.439.269,75)
256.381.319,12
256.381.319,12

9.250.000,00
9.250.000,00
3.839.275,00
3.839.275,00
148.000.000,00
15.183.927,50
23.201.741,50
-

Dağıtılan Diğer Kar Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay sahibi dışındaki kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

80.108.116,62
-

(*) SPK‘ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara Göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanununa göre
hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutardır.
(**) SPK kar payı rehberine göre ana ortaklığa ait dönem net karı olup, 9.000 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan paylara ait dönem zararı
düşülerek hesaplanmıştır.

GRUBU

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM
DAĞITILABĠLĠR
KAR PAYI / NET
TOPLAM DAĞITILABĠLĠR
DAĞITILABĠLĠR
KAR PAYI
DÖNEM KARI
NAKĠT (TL)

NET (***)
TOPLAM

133.662.500,00
133.662.500,00

BEDELSĠZ (TL)

-

ORANI (%)

67,007163%
67,007163%

1 TL NOMĠNAL
DEĞERLĠ HĠSSEYE
ĠSABET
EDEN KAR PAYI
TUTARI (TL)

ORANI (%)

0,72250000 72,250000%
0,72250000 72,250000%

(***) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile
23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının
net değerleri hesaplanmıştır.
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EK-3

KAR DAĞITIM TEKLĠFĠ
Değerli Ortaklarımız,
2015 mali yılına ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablomuzu tarafınıza sunmuş bulunuyoruz.
Faaliyet sonuçlarının tarafınızca olumlu karşılanacağı ümidindeyiz.
Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca,
Şirketimizin 2015 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul‘un onayına sunulmak üzere
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş
finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 199.474.944,00 -TL, Vergi Usul
Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise
256.381.319,12-TL‘dir.
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş
konsolide finansal tablolarımızda yer alan 199.474.944,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem
karından;
- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe‘nin Türk Ticaret Kanunu‘nun 519.maddesinin
(1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi‘nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana
ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,
- Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5‘ine tekabül eden
9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü
tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5‘tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi‘nin 25. Madde hükmü
çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan
190.224.944,00-TL‘nin 3.839.275,00 –TL‘si tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Esas
Sözleşmesi‘nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesine,
- Kalan tutar olan 186.385.669,00 -TL‘den 148.000.000,00 -TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,800000-TL, temettü oranı brüt % 80,0000),
Şirketimizin Esas Sözleşmesi‘nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 157.250.000,00 -TL olarak (1,00-TL
nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,850000-TL, temettü oranı brüt % 85,0000) tespit
edilmesine,
- 15.183.927,50-TL‘nin Genel Kanuni Yedek Akçe‘ye eklenmesine,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Temettü bedellerinin 06.04.2016 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye‘de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde
eden kurum ortaklarımıza %85,00 nispetinde ve 1 TL‘lik nominal değerde hisseye 0,85 TL brüt=net
nakit temettü ödenmesini,
- Diğer hissedarlarımıza %72,25 nispetinde ve 1 TL‘lik nominal değerde hisseye brüt 0,85 TL, net
0,7225 TL nakit temettü ödenmesini,
Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.
Değerli ortaklarımız, gelecek yılların yurdumuz, Şirketimiz ve hepimiz için mutlu ve başarılı günler
getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

EK-4

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN
ÜCRET POLĠTĠKASI
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst
düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleşmede yer alan esaslar
doğrultusunda kazanç payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul
toplantısında belirlenir.
İcrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detaylandırılan üst düzey
yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır. Genel Kurulca, Şirket ana
sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına karar
verildiği takdirde, icrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, dağıtılmasına karar
verilen kazanç payından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunlara yapılacak kazanç payı
ödemesi icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üye veya üyelerine ödenir. 1
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse senedi
opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre
dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı
katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından
karşılanabilir.
Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden
oluşmaktadır.
Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli
olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları
da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak
belirlenir.
Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş
büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki
üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
ġirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem
sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının
1 Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması anlamında, icrada görevi olan yönetim
kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunan
ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.
Kazanç payı dağıtımı anlamında, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, gerek şirkette gerekse şirketin dahil olduğu
şirketler topluluğu dahilindeki bir başka şirkette, yönetim kurulu üyeliği haricinde ücretli olarak çalışan, fiilen idari görevi
olan, kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim (doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği birim)
bulunan ve bu görevleri münasebeti ile şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.”
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sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan
prensiplerdir.
Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile
birlikte, finansal , müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler
dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile
paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme
prensibi gözetilmektedir.
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere
verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet
raporunda yer alır.
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EK-5
ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN
YÖNETĠM KURUL KARARI veTADĠL METNĠ
Karar Tarihi
Karar No

: 07.03.2016
: 2016 / 4

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret
Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;
1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi, “Yönetim Kurulunun Yetkileri”
başlıklı 9.Maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 12.Maddesi, “Toplantı Yeri” başlıklı 14. Maddesi, “Oy
Hakkı” başlıklı 17. Maddesi’nin tadiline,
2. Esas sözleşme’nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu
(KAP”)’nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye
Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı
ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul’un onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ
ESKĠ ġEKĠL
SERMAYE:
MADDE 6- Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir.

YENĠ ġEKĠL
SERMAYE:
MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992
tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket‘in kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000(dörtyüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 42.500.000.000 adet
paya bölünmüştür.

Şirket‘in kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000(dörtyüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 42.500.000.000 adet
paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket‘in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket‘in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu‘nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2016- 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra
Yönetim Kurulu‘nun sermaye artırımı kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu‘ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni

Sermaye Piyasası Kurulu‘nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim
Kurulu‘nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için;
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daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Sermaye Piyasası Kurulu‘ndan izin almak sureti
ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.

bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu
kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket‘in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
185.000.000- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası‘dır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2016- 2020 yılları arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına
kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında
pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket‘in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
185.000.000- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası‘dır.

Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında, Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
nominal değerinin üzerinde veya altında pay
çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket
hamiline yazılı hisse çıkaramaz.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket
hamiline yazılı hisse çıkaramaz.

Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun onayı
da alınmış olmak kaydı ile, kendi paylarını, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu‘nda
belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap
edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:
MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri
gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken
işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu
yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:
MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri
gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken
işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu
yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir
biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve
gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu
ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve
mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını
sağlar. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu‘nun 378. maddesi
uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite
kurulur.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı
bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve
gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret
Kanunu ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri
kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda
uygulanmasını sağlar. Ayrıca Türk Ticaret
Kanunu‘nun 378. maddesi uyarınca riskin erken
saptanması amacıyla bir komite kurulur.
Yönetim
Kurulu
bünyesinde
komitelerin
oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Şirket‘in Genel Müdür‘ünün görevleri Şirket‘in iç
yönergesinde tanımlanmış olup, Genel Müdür ile
Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiler olamaz ve aynı
yetkilere sahip olamaz. Yönetim kurulu başkanı Türk
Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatından doğan
görevlerini yerine getirir.
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GENEL KURUL:

GENEL KURUL:

MADDE 12— Genel kurul, olağan ve olağanüstü
olarak toplanır.

MADDE 12— Genel kurul, olağan ve olağanüstü
olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel
kurul, gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve bu
Esas Sözleşme‘de yazılı hükümlere göre toplanır ve
gerekli kararları alır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel
kurul, gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve bu
Esas Sözleşme‘de yazılı hükümlere göre toplanır ve
gerekli kararları alır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin
bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla
yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin
bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla
yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.
Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe
toplantılar fiziki imkanlar müsait olduğu sürece
ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy hakkı,
pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili temsilcisine
aittir.

TOPLANTI YERİ :

TOPLANTI YERİ :

MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinde
veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket
şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde
toplanabilir.

MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinin
ve pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta olduğu
İstanbul‘da veya Yönetim Kurulunca alınacak karar
üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin
bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.

OY HAKKI :

OY HAKKI VE AZLIK HAKLARI:

MADDE 17 - Genel kurul toplantılarında her pay
sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.

MADDE 17– Genel kurul toplantılarında her pay
sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Oy hakkı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup;
Şirket sermayesinin yirmibeşte birini oluşturan pay
sahipleri azlık haklarını haizdir.

…………………………….

15

