PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 6 Mart
2015 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.
İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliağaİzmir’deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no’lu Bağımsız Bölüm Şişliİstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim
temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30
uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına
bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın,
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara
müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki
paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü
Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun,
toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin
Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile
29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz
elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya
“MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması “ Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki
örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu
tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan
iletişim kurulabilir.
Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin ve Esas Sözleşme’ye 43. ve 44. maddelerin
eklenmesinin karara bağlanması,
3. Kapanış.

VEKALETNAME
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 06/ 03/2015 Cuma günü Saat 13:30’ da Aliağa-İZMİR adresinde
yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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
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. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 3. ve 9. maddelerinin tadil edilmesinin
ve Esas Sözleşme’ye 43. ve 44. maddelerin eklenmesinin karara
bağlanması,
3. Kapanış
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 payları belirtir.
1. Aşağıda 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
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
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ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 3‐ Şirketin amaç ve faaliyet konuları
şunlardır:

Madde 3‐ Şirketin amaç ve faaliyet konuları
şunlardır:

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında
yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve
işletmek,

a)
Petrokimya, kimya ve diğer sanayi
alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar,
tesisler kurmak ve işletmek,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer
maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler
ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal
maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik
ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve
yurtdışı ticaretini yapmak,

b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer
maddelerin elde edilmesi için gerekli ham
maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve
kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt
dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri
üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde
edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için
ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı
kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya
satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık
maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için
tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık
bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını
yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde
edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için
ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve
farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek
ve/veya satmak, değerlendirme olanağı
bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli
atıkların yok edilmesi için tesis kurmak,
işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf
hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını
yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve
üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili
deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve
mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş
işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve
işletmek,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve
üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla
ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak,
işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve
kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen
satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili
tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere
girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi
faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık
anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak
etmek veya yeni şirketler kurmak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu
ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için
taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve
hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili
işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak
kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya
yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri
ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat
büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu
işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul
ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve
ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç
etmek,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış
yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve
irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde
bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak
etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği
veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan
veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame,
tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve
yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın
imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat
için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin
kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını
değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı
olan enerjiyi üretmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame,
tamamlama,
yenileme
yatırımları
ile
genişletme ve yeni işletme yatırımlarında
kullanılacak
teçhizatın
imalatına
esas
faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için
lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin
kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını
değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin
ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans,
know‐how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve
benzeri anlaşmaları yapmak,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka,
lisans, know‐how, tedarik, mühendislik, inşaat
ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim,
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar
analiz hizmetleri vermek,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim,
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara
laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve
zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri
yapmak,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada
özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye
hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere
menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek,
gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının
gayrimenkulü üzerinde ayni hakları tesis etmek ve
ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek,
kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve
irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair
haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve
menkul malları satmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak
üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap
etmek,
gerektiğinde kendisinin ya da
başkalarının gayrimenkulü üzerinde ayni
hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul
gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak,
kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak
hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair
haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul
ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması
kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı
şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek
ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet,
garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil
etmek.

i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması
kaydıyla,
kendisinin
veya
sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını
teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin
vermek ve alacaklarını teminen kefalet,
garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve
tadil etmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin
hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile
yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile
yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün

kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve
müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve
taahhütlere girmek,

kesimler
ile
ilişki sağlamak, sanayi,
mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte
bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve
yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve
sağlamak,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde
ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak
ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı
kaynaklardan borç almak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve
yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası
Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti
niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve
kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla
birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 21/1 hükmü saklıdır.

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası
Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve
faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla,
ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın
almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak
olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 21/1 hükmü saklıdır.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere
otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi
kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim
fazlası olması halinde söz konusu mevzuat
çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya
kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest
tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla
elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın
temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun
ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik
enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak,
işletmeye almak, devralmak, kiralamak,
kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek,
söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen
elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans
sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest
tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin
edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve
perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden
alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı,
depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan
ve perakende yurt dışından ithali veya
yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal
gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin
faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde
bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali,
iskele,
rıhtım,
barınak,
yanaşma
yeri,
akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve
şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde
işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak,
limancılık,
acenta,
kumanyacılık,
bunkering
hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde
kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da
verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın
almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli
hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar
kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri
vermek.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar
faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer
liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak,
yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol
gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve
benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme
faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta,
kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu
hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka
yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini
sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın
almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak,
gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı
ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve

antrepo hizmetleri vermek.
p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile
eğitim‐öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve
kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta
bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul
tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda
bağış yapılamaz.

Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3.
maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir
yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim
Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.
Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması
kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel
kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir
kâr matrahına eklenir.
Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca,
Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan
lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın
gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki
esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar,
dernekler ile eğitim‐öğretim kurumları ve sair
kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde
yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak
bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından
belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış
yapılamaz.
Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3.
maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir
yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim
Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.
Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının
yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan
bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine
sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

PAYLARIN DEVREDİLMESİ:

PAY SENETLERİNİN NEV’İ VE PAYLARIN
DEVREDİLMESİ:

Madde 9‐

Madde 9‐ Şirketin paylarının tamamı nama
yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi
çıkaramaz.

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere nama
yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim
Kurulu’nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun pay
devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen
seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyunun
bulunması şarttır.

Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere
nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim
Kurulu’nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu'nun
pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı
temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu
oyunun bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun’un T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verdiği yetkileri
esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na
devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu
kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun’un T.C.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk
Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda
devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin
derhal pay defterine işlenir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınan
önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı
alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 57nci
maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket
ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak
değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri
veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler
yapılamaz.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan üretim
lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin
yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden
payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek
veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda
belirtilen sermaye payı değişikliklerinden
bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında
kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya
pay
senetlerinin
devri
için
–işlem
gerçekleştirilmeden önce‐ her defasında, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması
zorunludur.
Sermaye
saklıdır.

Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamaktadır.

Piyasası

Mevzuatı

hükümleri

BİRLEŞME VE BÖLÜNME
Madde 43‐ Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan üretim lisansı alındıktan sonra
Şirketin;
a) Başka bir lisans sahibi ile,
b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle
birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel
kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte
birleşmek istemesi,
c) Tam veya kısmi olarak bölünmek
istemesi,
halinde

‐birleşme

veya

bölünme

işlemi

gerçekleştirilmeden önce‐ Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde,
birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı
takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda,
Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme
işlemlerine devam olunamaz.
Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin
olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklıdır.
Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamaktadır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 44‐ Esas sözleşme değişikliklerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin
alınması gerekmektedir. Ayrıca, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’ndan alınan önlisans süresi
içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar
Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık
yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin
hüküm
ile
Şirket
sermaye
miktarının
düşürülmesine
ilişkin
esas
sözleşme
değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu onayı alınması zorunludur.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan üretim
lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin
nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve
bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının
düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas
sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

