PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
2017 FAALĠYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
ġirketimizin 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aĢağıda yazılı gündemi görüĢmek ve karara
bağlamak üzere, 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30’da, ALĠAĞA - ĠZMĠR'deki ġirket 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-Ġzmir’deki
ġirket merkezi ile ReĢitpaĢa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no’lu Bağımsız Bölüm ġiĢli-Ġstanbul
adresindeki Petkim ġube ve Haydar Aliyev 121,"Socar Tower" 14. kat, Bakü, Azerbaycan adresindeki Petkim
temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki ġirket kurumsal internet sitesinde, KAP’ta ve Merkezi Kayıt KuruluĢu’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
Ģartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliĢkin bilgilerin
ġirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri ġirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın,
Genel Kurul Toplantısı'na iĢtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluĢlara müracaat etmeleri
ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliĢkin
bilgilerin ġirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
ġirketimiz 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 Ģahsen 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 atanmıĢ olsun,
toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik
Ġmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
ġirketimizin 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 ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik”, 29
Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik
ortamda genel kurula katılıma iliĢkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın
“www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için,
vekâletnamelerini aĢağıdaki örneğe uygun Ģekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy
Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek,
imzası noterce onaylanmıĢ olarak ġirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği ġirketimiz
merkezinden veya ġirketimizin www.petkim.com.tr adresindeki ġirket Ġnternet Sitemizden de temin edilebilir.
Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmıĢsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı
“MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamıĢsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin
ibrazı 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 Toplantısı ile ilgili olarak 0 232 616 12 40-1595 ve 0 232 616 12 40- 4438 no.lu ġirketimiz
telefonlarından iletiĢim kurulabilir.
Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ.
2017 FAALĠYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ

1.

AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluĢturulması,

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 BaĢkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6.

2017 faaliyet yılı kârının kullanım Ģeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda
Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüĢülerek karara bağlanması,

7.

ġirketimiz Esas SözleĢmesi’nin “Sermaye” baĢlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,

8.

Yıl içinde boĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine ġirket esas sözleĢmesinin 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 KuruluĢu seçiminin onaylanması,
11. ġirketimiz tarafından 2017 faaliyet yılında yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca ġirketimiz tarafından 2018 yılı hesaplarının görüĢüleceği Olağan
Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağıĢ ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki “Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kiĢilerin bu maddede belirtilen iĢlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan iĢlemler için izin
verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4 maddesi kapsamında, 2017
yılında üçüncü kiĢiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Temenniler ve kapanıĢ.

VEKÂLETNAME
PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ
Petkim Petrokimya Holding Anonim ġirketi'nin 30 / 03 / 2018 günü Saat 10:30’ da Aliağa-ĠZMĠR adresinde yapılacak Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nda aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere aĢağıda detaylı olarak tanıtılan ………………….…………………………’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesin in
karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumund a varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)
1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluĢturulması,
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 BaĢkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri,
6.
2017 faaliyet yılı kârının kullanım Ģeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin
görüĢülerek karara bağlanması,
7. ġirketimiz Esas SözleĢmesi’nin “Sermaye” baĢlıklı 6. maddesinin tadilinin
karara bağlanması,
8.
Yıl içinde boĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine ġirket esas sözleĢmesinin
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 KuruluĢu seçiminin
onaylanması,
11. ġirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, ġirketimiz tarafından 2018
yılı hesaplarının görüĢüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak
bağıĢ ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i
ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kiĢilerin bu
maddede belirtilen iĢlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri
hükümlerinde anılan iĢlemler için izin verilmesi,

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin
12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında üçüncü kiĢiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi
16. Temenniler ve kapanıĢ.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel
talimat:
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aĢağıdaki 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 Ġzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba iliĢkin 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 MERSĠS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

ĠMZASI

YENĠ METĠN

ESKĠ METĠN

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.

