PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU
Şirketin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
31.03.2011 Perşembe günü Saat 11.00’de, Aliağa/İzmir'deki şirket merkezinde yapılacaktır.
2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık
bulundurulacaktır. Vekaletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketin web sitesinden (www.petkim.com.tr) de ulaşılabilir.
Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan
ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü’nü takip ederek, kendilerini “Genel Kurul Blokaj
Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur.
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 14 Mart 2011 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son
tarihi de 29 Mart 2011 Salı günü saat 22:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarların belirtilen tarih aralığında MKK veya üye
aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj
Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak
sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından
sonra Genel Kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın
toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Hissedarların bilgilerine arz olunur.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)
Seri: IV No:8 “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla
Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış
vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.
Hisseleri İMKB’de işlem gören ortaklarımızın en geç 30.03.2011 tarihine kadar blokaj yazılarını Genel Müdürlük
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Birimi’ne ( Tel: 0 232 616 61 27) iletmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
GÜNDEM
1.
Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
2.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3.
2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4.
2010 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.
2010 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7.
Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8.
Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
9.
Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
10.
Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11.
2010 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12.
Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 6, 8, 11, 12, 15, 30 ve 37. maddelerinin değiştirilmesine, 41.maddeden sonra gelmek
üzere 42. maddenin eklenmesine karar verilmesi,
13.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri
yapabilmelerine izin verilmesi,
14.
Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
15.
SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu
teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17.
Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

VEKALETNAME
Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 31.03.2011 Perşembe günü Saat 11.00’de Aliağa-İZMİR adresinde yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................................................................................... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar ( Özel Talimatlar yazılır.)
c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar ( Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet - Nominal değeri
d) Oy da imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline - Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN :
Adı Soyadı ve Unvanı
İmzası
Adresi

:
:
:

NOT: 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır
veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

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,
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,

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,

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 fazlasınıdeğerlendirmek, 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, knowhow, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri
anlaşmaları yapmak,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, knowhow, 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 gayrimenkulu
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 gayrimenkulu 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,

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,

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 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,

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,

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,

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 Kanunu md.
15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak
ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla
birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md.
15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak
ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla
birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas
itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak
üzere oto prodüktör 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,
tesis ve ilgili teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin
faaliyette bulunmak.

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.

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 ve Römorkörcülük 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 ve limancılık 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 ve Römorkörcülük 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
ve limancılık 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.
Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin
p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın
verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını
gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca,
Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisans
alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi
halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme
değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan
da onay alınır.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca,
Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisans
alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi
halinde, ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme
değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan
da onay alınır.

SERMAYE

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.

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, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013
yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim
Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel
Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı
Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye
tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013
yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2013 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:

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon)
Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri
1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar)
adet paya bölünmüştür.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon)
Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri
1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar)
adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:
Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal
değeri 1.-(Bir) kuruş olan 20.475.000.000
(yirmimilyardörtyüzyetmişbeşmilyon) adet paya
bölünmüş, 204.750.000.(ikiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır.
Sermayenin tamamı ödenmiştir.

b) Çıkarılmış Sermaye:
Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal
değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar)
adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk
Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 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.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere
üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde
ortaklar arasında sermayeleri oranında
paylaştırılmıştır.
HİSSE
GRUBU

HİSSEDAR ADI
Socar & Turcas
Petrokimya A.Ş.

A

Socar & Turcas
Petrokimya A.Ş.

B

DİĞER

A

ÖİB

A
C
TOPLAM

ÖİB

HİSSE
TÜRÜ

TOPLAM HİSSE
ADEDİ

HİSSELERİN
DEĞERİ (TL)

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere
üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde
ortaklar arasında sermayeleri oranında
paylaştırılmıştır.
HİSSE
GRUBU

Nama
A

Socar & Turcas
Petrokimya A.Ş.

81.900.000,00

B

Socar & Turcas
Petrokimya A.Ş.

7.919.414.100

79.194.141,00

A

DİĞER

2.113.335.899

21.133.358,99

A

ÖİB

C
TOPLAM

ÖİB

2.252.250.000

22.522.500,00

Nama
8.190.000.000
Nama
Nama
Nama

HİSSEDAR ADI

1

0,01

20.475.000.000

204.750.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile
tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam
eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna
iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan “Yönetim
Kuruluna aday gösterme hakkı” da A grubu payları elinde
bulunduran pay sahiplerine geçer.

HİSSE
TÜRÜ

TOPLAM
HİSSE ADEDİ

HİSSELERİN
DEĞERİ (TL)

11.000.000.000

110.000.000,00

40.000.000.000

400.000.000,00

38.678.431.890

386.784.318,90

10.321.568.109

103.215.681,09

Nama
Nama
Nama
Nama
Nama

1

0,01

100.000.000.000

1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile
tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam
eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna
iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan “Yönetim
Kuruluna aday gösterme hakkı” da A grubu payları elinde
bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan
hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A
grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait
Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A
Grubuna geçecektir.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan
hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A
grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait
Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A
Grubuna geçecektir.

YÖNETİM KURULU:

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili
Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel
Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında
kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu,
Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel
Kurul Yönetim Kurulu’nu teşekkül ettirirken, A grubu
hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok
oy alan 3 adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında
yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı ve C grubu
hissedarın göstereceği 1 adayı seçmek zorundadır. A
grubu
hissedarların
Yönetim
Kurulu’na
aday
belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili
Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel
Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında
kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu,
Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel
Kurul Yönetim Kurulu’nu teşekkül ettirirken, A grubu
hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok
oy alan 3 adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında
yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 adayı ve C grubu
hissedarın göstereceği 1 adayı seçmek zorundadır. A
grubu
hissedarların
Yönetim
Kurulu’na
aday
belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam
sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A
grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini
belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B
grubu hissedarlara aittir.

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam
sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A
grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini
belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B
grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam
sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A
grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini
belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B
grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam
sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A
grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini
belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B
grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam
sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin
tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle
seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam
sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin
tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle
seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların
Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu
üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam
sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1’i oranında
temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde
bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine
gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları
toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde
bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1
oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait
Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu
hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar
arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
seçilecektir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların
Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu
üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam
sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1’i oranında
temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde
bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine
gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları
toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde
bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1
oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait
Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu
hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar
arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
seçilecektir.

d) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya
üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde
boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu
madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.
Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir
üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri
temsilen
Yönetim
Kurulu'nda
bulunan
üyelerin
göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen
seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu
hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin
göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan
üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1
üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C
grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.

d) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya
üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde
boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu
madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.
Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel
Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel
Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği
kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu
hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde,
gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda
bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu
hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde
gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda
bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından
yapacağı seçimle

C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle
boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın
gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim
Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim
Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik
boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından
seçim yapılır. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda
sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C
grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından
Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu
üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği
veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye
devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa
etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme
hususunda bu maddenin d
bendindeki hükümler
uygulanır.

e) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir
Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin
kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir
tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya
Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi
hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan
üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d
bendindeki hükümler uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
SEÇİLME ŞARTLARI:

YÖNETİM KURULU
SEÇİLME ŞARTLARI:

NİTELİK

VE

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için
hacir altına alınmamış olma, şirkette pay sahibi olmak
ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir.
Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde,
pay
sahibi
sıfatını
kazandıktan
sonra
işe
başlayabilirler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde
öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

ÜYELERİNİN

NİTELİK

VE

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirkette pay sahibi
olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet
gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve
hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına
alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış,
yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve
kararlılığındaki kişilerden seçilir. Pay sahibi olan hükmi bir
şahıs idare meclisi âzası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın
temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi âzası olarak
seçilebilirler.
Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz
ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az
%50’sinin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır
bulunan pay sahiplerinin ¾’ünün olumlu oyu ile alınacak
kararla mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya
kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini
ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar.
Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul’a bildirmek
ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe
şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır.
Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur.
Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır.
Yönetim Kurulu, kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır.
Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir
sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya
katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı
yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu
Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı
öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması
suretiyle de verilebilir.

Madde 15- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe
şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır.
Ancak, yılda en az altı toplantı yapılması zorunludur.
Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır.
Yönetim Kurulu, kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır.
Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir
sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya
katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı
yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu
Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı
öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması
suretiyle de verilebilir.
Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası
komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararları’nın geçerliliği yazılıp imza
edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının
oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına
gelir.

Yönetim Kurulu Kararları’nın geçerliliği yazılıp imza
edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının
oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına
gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı
kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu
üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı
kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu
üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana
sözleşme değişiklikleri,
b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan
selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın
kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören
kararlar,
d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın
alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla
birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana
sözleşme değişiklikleri,
b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan
selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın
kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımı öngören
kararlar,
d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın
alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya
bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve
tasfiyesi.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden
en az üç gün evvel yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en
az üç gün evvel yapılır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek
Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine
usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir
veya kaldırılabilir.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek
Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine
usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir
veya kaldırılabilir.

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Madde 30- Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368’inci maddesi
gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki
hafta evvel yapılmalı ve hissedarlara taahhütlü mektup
göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir. Şirket
hisselerinden borsada işlem gören hisse senetlerini
elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup
göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü
yoktur. İlana toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur.

Madde 30- Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait
ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368’inci maddesi ve SPK
tebliğlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere iki hafta evvel, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede 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.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana
Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller
hariç, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden
hissedarların katılmasıyla toplanır ve kararlar mevcut
oyların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana
Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller
hariç, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden
hissedarların katılmasıyla toplanır ve kararlar mevcut
oyların çoğunluğu ile alınır.

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı
nisaplar geçerlidir.

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı
nisaplar geçerlidir.

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. 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.

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. 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.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun
370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz
toplanabilir.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun
370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz
toplanabilir.
Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse
senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri
üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul’u
olağanüstü toplantıya çağırmak veya Genel Kurul’un
zaten toplantısı kararlaşmış ise, bu ortakların görüşmesini
istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler.
Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine
getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurması üzerine
yetkili mahkeme Genel Kurul’u çağırmak veya istedikleri
hususları gündeme koydurmak için kendilerine izin verir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile
denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları;
ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar
ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır
bulunmaları caizdir.
Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe
toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak
pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış
bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı
yoktur.
KARIN TESPİTİ:

KARIN TESPİTİ:

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul
olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düştükten
sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul
olunan her türlü masrafları gayri safi hâsılattan düştükten
sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek
akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye
Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir
meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü
olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %
0,1’ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir
miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek
akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye
Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir
meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü
olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın
%0,1’ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek
bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak
dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği
takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları
oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.
Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana
Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar
verilemez.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği
takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları
oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.
Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana
Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar
verilemez.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş
olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
konuya
ilişkin
düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı
dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na
verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları
tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü
avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar
verilemez.

Madde 42- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder.
Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması
halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet
raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.

