PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara
bağlamak üzere, 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30’da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.
2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kâr
dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Aliağa-İzmir’deki Şirket
merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no’lu Bağımsız Bölüm Şişli-İstanbul
adresindeki Petkim şube ve Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim temsilciliğinde,
www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP’ ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel
Kurul Sistemi’nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ
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 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, 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 Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.
maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul
Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağan Genel Kurul Toplantısı
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.
Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza
Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Şirketimizin Olağan 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”, 29 Ağustos 2012 tarih ve
28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul
Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak
Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin
www.petkim.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi
(“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme
“EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Aksi halde Olağan 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.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri
saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 12 40-1595 ve 0 232 616 12 40- 4438 no’lu telefonlardan
iletişim kurulabilir.
Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim
yapılmayacaktır.

“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Çağrı Şekli:
Esas Sözleşmenin 27., 28. ve 30. maddelerine göre;
Şirket Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.
Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta
öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle
yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı
günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlana toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin Internet sitesinde, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması
gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.
b) Toplantı Zamanı:
Esas Sözleşmenin 27. maddesine göre;
Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu
toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her
zaman yapılabilir.
c) Toplantı Yeri:
Esas Sözleşmenin 29. maddesine göre;
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurtiçinde başka bir yerde toplanabilir.
d) Temsil:
Esas Sözleşmenin 31. maddesine göre;
Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil
edilebilirler. Vekilin Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, vekâletnamesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında
Divan Kurulu’nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olması gerekir. Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden
elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.
Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere
uyulur.
e) Toplantıya Katılım
Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;
Genel Kurul toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla
ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.
Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya
vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.
f) Toplantı Başkanlığı:
Esas Sözleşmenin 34. maddesine göre;
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden veya Yönetim Kurulu
Üyelerinden biri başkanlık eder.
Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek
toplantı başkanlığını oluşturur. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait
tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.
g) Oy Hakkı ve Kullanımı:
Esas Sözleşmenin 32. ve 33. maddelerine göre;
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Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket
sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan
ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul’un onayı üzerine gizli oya
başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
h) Toplantı ve Karar Nisabı
Esas Sözleşmenin 30. maddesine göre;
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Esas Sözleşmede daha yüksek bir nisabı
gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılmasıyla toplanır ve kararlar
mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.
İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci
toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu
ile alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri
saklıdır. 15’inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul
kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.
İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere
tabidir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması
durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre belirlenir.
Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve
gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını
istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin
istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde,
aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesi karar verebilir.
i) İç Yönerge
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun
olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına
sunmuş, iç yönerge 29/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08/04/2013 Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Esas Sözleşmenin 29/A. maddesine göre;
Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde
yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her 1 pay 1 oy hakkına
sahiptir. Ancak Esas Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince C grubu hissedarın yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı
bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 15. maddesinde sayılan konulardaki kararların alınabilmesi bu üyenin olumlu oy
kullanmasına bağlıdır.
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
PAY SAHİBİ
HİSSE TUTARI (TL)

SERMAYE
ORANI (%)

OY HAKKI
ORANI (%)

OY HAKKI

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.

765.000.000,00

51,0000

76.500.000.000

51,0000

DİĞER

734.999.999,99

48,9999

73.499.999.999

48,9999

0,01

0,0001

1

0,0001

1.500.000.000,00

100,00

150.000.000.000

100,00

ÖİB

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında
Bilgi:
2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde
konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
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PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2017 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK’nın
363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2017 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara
bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde
anılan işlemler için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4 maddesi
kapsamında, 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Temenniler ve kapanış.
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VEKALETNAME
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 30/ 03 / 2018 Saat 10.30’ da Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Cad. No:6 AliağaİZMİR adresinde yapılacak Olağan 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
3. 2017 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmeleri,
6.
2017 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek
karara bağlanması,
7.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin
karara bağlanması,
8.
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11.
Maddesi ile TTK’nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan
seçimlerin Genel Kurul’un onayına sunulması,

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,

11. Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılı
hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve
yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki
"Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede
belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
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14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri
hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4
maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi
16. Temenniler ve 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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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
2. 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve
müzakere edilecektir. Pay sahiplerimiz 2017 yılı Faaliyet Raporuna şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza
No:14, 2. Kat, 8 no’lu Bağımsız Bölüm Şişli adresindeki Petkim İstanbul şubeden ve Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü,
Azerbaycan adreslerindeki Petkim temsilciliğinden Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.gov.tr) ya da (www.petkim.com.tr)
adresinden ulaşabilirler.
3. 2017 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde, MKK’nın Elektronik Genel
Kurul portalında ve www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2017 faaliyet yılı için Şirket denetçisi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
4. 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan ve 01.03.2018 tarihinden itibaren Şirket
Merkezi ile İstanbul Şube ve Azerbaycan temsilciliğinde ve www.petkim.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan
01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
TTK hükümleri ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra
edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2017 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim
Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için düzenlenen
Konsolide Finansal Tablolarında 1.389.444.370 TL, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre de 1.430.911.320,44 TL “Net Dönem Karı”
elde etmiştir.
- Kâr dağıtım tablosundan da anlaşılacağı üzere, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2018 tarih ve 2018-8/16 sayılı toplantısında; 2017 yılı faaliyet
dönemi için şirketin yasal kayıtlarından elde edilen 1.430.911.320,44 TL kârdan 71.545.566,03 TL’nin I. tertip yasal yedek, 46.500.000,00
TL’nin II. Tertip yasal yedek, 622.865.754,41 TL’nin olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara alınmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut çıkarılmış
sermayesinin %36 oranına tekabül eden 540.000.000,00 TL brüt temettünün nakden, mevcut çıkarılmış sermayesinin %10 oranına tekabül
eden 150.000.000,00 TL brüt temettünün ise Özel Fonlardan karşılanarak bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, Nakit temettü
ödeme tarihinin 03/05/2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,
Temettü dağıtım teklifinin Genel Kurulunca kabulü halinde,




Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %36
nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt=net nakit temettü ödenmesine,
Diğer hissedarlarımıza %36 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,36 kr brüt, 0,306 kr net nakit temettü
ödenmesine,
Tüm hissedarlarımıza 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine %10 nispetinde temettünün pay olarak dağıtılmasına,

karar verilmiş olup, Olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.
Kar dağıtım tablosu Ek-1’de yer almaktadır.
7. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03 E.548 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün 50035491-431.02 sayılı ön izniyle;
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasını sağlamak maksadıyla Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6.
maddesinin Ek-2’ de yer alan şekilde tadil edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
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8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK’nın 363. maddesi uyarınca Yönetim
Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına sunulması
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK’nın 363. maddesi uyarınca TC Uyruklu,
27985394658 TC Kimlik Numaralı ve Ömer Paşa Sokak No:26 Deniz Apt. D:4 Erenköy Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Sayın
Neslihan Tonbul’un seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
Yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi ektedir. (Ek-3)
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile esas sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin
aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız
Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2018 faaliyet yılı hesap dönemini
kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının
denetlenmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine ve seçilen denetim
firmasının Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

11. Şirketimiz tarafından 2017 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine
sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde yapılan bağış tutarı 5.637.538,65 TL.dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını
gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARİYLE GİDER KAYDEDİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR LİSTESİ

Genel bağış ve yardımlar

2017

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Araç Bağışı

2017

Aliağa Belediyesi Ambulans Yardımı

155.760,00

2017

Azeri Öğrencilere Yapılan Yardım

344.218,23

2017

Heydar Aliyev Meslek Lisesi Atölye Binası

2017

Heydar Aliyev Meslek Lisesi Güvenlik Yardımı

2017

Satranç Turnuvası Veli Katılım Bağışı

2017

Bakü Yüksek Okulu Öğrencilerine Yapılan Bağış

2017

Tema Vakfı

86.651,00

4.926.500,02
59.059,00
8.500,00
56.710,40
140,00
TOPLAM:

5.637.538,65

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirketimiz tarafından 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul
Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 ‘te “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere
kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel
kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir
kâr matrahına eklenir. “ ifadesi yer almaktadır. Bu madde uyarınca Şirketimiz tarafından 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel
Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırı, Genel Kurul’ca tespit edilecek ve karara bağlanacaktır.
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13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6)
maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) “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.”
maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
Söz konusu madde Genel Kurul’un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı
maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel
Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4 maddesi kapsamında, 2017 yılında üçüncü
kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve
ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu
teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin
bilgisine sunulacaktır.
16. Temenniler ve kapanış.

EK -1: Kar Dağıtım Tablosu
EK -2: Esas Sözleşme Tadil Metni
EK-3 :Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi
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Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
SPK ya göre

Yasal kayıtlara göre

1.500.000.000,00
192.598.686,03

1.500.000.000,00
192.598.686,03

3) Dönem Karı
4) Ödenecek Vergiler
5) NET DÖNEM KARI
6) Geçmiş Yıllar Zararları
7) Birinci Tertip Yasal Yedek
8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

1.670.575.738,00
(268.616.240,00)
1.401.959.498,00
71.545.566,03
1.330.413.931,97
5.637.538,65

1.679.437.407,48
(248.526.087,04)
1.430.911.320,44
71.545.566,03
1.359.365.754,41
5.637.538,65

10) BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR
EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1.336.051.470,62

1.365.003.293,06

690.000.000,00
540.000.000,00
150.000.000,00
46.500.000,00
593.913.931,97

622.865.754,41

-

-

DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2) Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise
söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

11) Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit
- Bedelsiz
12) İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine
13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.Temettü
14) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15) Ortaklara İkinci Temettü
16) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17) Statü Yedekleri
18) Özel Yedekler
19) OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
Hisse Başına Kazanç (Krş)

0,9346

Hisse Başına Temettü (krş) (Brüt)

0,4600

DAĞITILAN KAR PAYI ORANINA AİT BİLGİ
Pay başına düşen temettü bilgileri
Grub

Toplam temettü tutarı TL
Nakit TL.

Bedelsiz TL.

1 Krş Nominal değerli hisseye isabet eden temettü
Tutar Krş
Oran %

BRÜT

A
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
Diğer (Halka Açık Olan Kısım)

275.400.000,00
264.600.000,00

76.500.000,00
73.500.000,00

0,460000
0,460000

46,000
46,000

0,00

0,00

0,460000

46,000

Toplam :

540.000.000,00

150.000.000,00

(*)

275.400.000,00
224.910.000,00

76.500.000,00
73.500.000,00

0,460000
0,406000

46,000
40,600

0,00

0,00

0,460000

46,000

500.310.000,00

150.000.000,00

C
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

A

NET

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.
Diğer (Halka Açık Olan Kısım)
C
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Toplam :

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı (TL)

690.000.000,00

Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı (%)

51,64

(*) Net kar payı hesaplaması yapılırken halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak % 15 stopaj oranı uygulanmıştır. Dağıtım tarihi itibariyle Merkezi
Kayıt Kuruluşu 'dan alınacak bilgiler doğrultusunda stopaj durumu değişebilecektir.

11

EK -2: Esas Sözleşme Tadil Metni

YENİ METİN

ESKİ METİN

SERMAYE:
Madde 6‐ Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013‐2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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.
a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.‐
(dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal
değeri 1.‐ (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000
(dörtyüzyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.
b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin
nominal değeri 1.‐(Bir) kuruş olan 150.000.000.000
(yüzellimilyar) adet paya bölünmüş, 1.500.000.000.‐
(birbuçukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı
ödenmiştir.
c) Yönetim Kurulu 2013‐2017 yılları arasında çıkarılmış
sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı
içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya
yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE:
Madde 6‐ Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2018‐2022 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.
a) Kayıtlı sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.‐
(dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal
değeri 1.‐ (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000
(dörtyüzyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.
b) Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin
nominal değeri 1.‐(Bir) kuruş olan 150.000.000.000
(yüzellimilyar) adet paya bölünmüş, 1.500.000.000.‐
(birbuçukmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı
ödenmiştir.
c) Yönetim Kurulu 2018‐2022 yılları arasında çıkarılmış
sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı
içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya
yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
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EK-3:Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

Neslihan Tonbul

30 yılı aşkın uluslararası işletme ve finans deneyimine sahip kıdemli bir kurumsal liderdir.

Kariyerine genç yaşta perakende sektöründe başlayıp, 1983 yılında New York’da, Irving Trust Company bünyesinde, Bankacılık sektörüne
adım attı. Neslihan Tonbul daha sonra Türkiye’ye atandı ve Bank of New York ve BNY Mellon'da Dogu Avrupa/Afrika/Orta Doğu/Türki
Cumhuriyetlerini kapsayan Bölge Yoneticisi olarak uluslararası bankacılık ve finans, varlık yönetimi, halka arz, kredi pazarlama, risk
yönetimi ve yeni iş geliştirme konularında uzmanlaşmıştır. Türk bankacılık sektörünün kalkınmasında çok büyük emeği geçen Neslihan
Tonbul yirmi beş yıllık bankacılık kariyerini geride bırakarak, 2009 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Ardından
Prysmian Kablo, TURCAS Petrol ve ANEL Elektrik'te YK üyeliği görevlerini üstlendi ve hali hazırda Vakıfbank Intenational (Vienna) da
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Bu arada, 2013 den beri Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma A ansında (NZTE) danışmanlık görevini sürdürmektedir ve kurucusu, Harvard
Business School hocalarından, Prof John Davis ile birlikte “Aile Şirketleri” konularında uzmanlaşmış Cambridge Family Enterprise Group’da
(ABD) Kıdemli Danışmalık görevini yürütmekte olan Tonbul, aynı zamanda Koç Üniversitesinde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde,
Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir.

Rutgers Üniversitesinden (ABD) Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University’den
(ABD) ise Gelişim Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarından yüksek lisans derecesi bulunan Tonbul, sivil toplum faaliyetleri kapsamında
American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents Organization (YPO), ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV)
Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk – Amerikan İş Forumun kurucularındandır. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi altında Kadın
Girişimcilerine mentorluk yapmaktadır.

Sayın Tonbul, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Azerice bilmekle beraber, Italyanca ve Farsça derslerine devam etmektedir. Hobileri
arasında, Jazz, Kadın Giyim Tasarımı, Binicilik Sporu ve Mutfak Sanatları yer almaktadır.
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