ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, esas sözleşmesinin 20 inci maddesi uyarınca
31/12/2018 Pazartesi günü saat 11:00’ da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. Adana adresindeki merkezinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır
bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula
katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına
kimlik göstererek katılırlar.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri
katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda
katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim
bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi
portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya
temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul
toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay
sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir
gün önce saat 21.00’e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya
katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e
kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı
günü Elektronik Hazirun Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat
öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat
edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK)’nun Seri:II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması”
Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.adanacimento.com.tr internet
sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan
imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname
formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi, ortaklık yapısı,
ortaklığın 2018 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme
madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri
merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.adanacimento.com.tr
adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel
Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki
verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci
maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak
değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı
bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci
hakkında pay sahiplerimize ve Genel Kurul’a aşağıdaki şekilde bilgi verilmesi.
a) Hisse Satış ve Devir İşlemleri” ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve
düzenlemelere uygun olarak KAP (www.kap.gov.tr)’ta ve Adana Çimento Sanayii
T.A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.adanacimento.com.tr)’nde yer aldığı,
b) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için,
SPKn.’nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlığını taşıyan 29’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul
Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının
aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz
payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy
hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri”
başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu,
bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre,
“Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp
“Hisse Satış ve Devir İşlemleri”ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel
Kurul Toplantısı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği
kapsamında paylarını Şirketimiz’e satarak “ayrılma hakkı”na sahip olacakları,
d) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben,
Genel Kurul Toplantısı’nda “olumsuz” oy kullanan ve “muhalefet şerhi”ni Genel Kurul
Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, “ayrılma hakkı” kullanım süresi
dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı”
kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan “ayrılma hakkı”nın
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim
ederek “ayrılma hakkı”nın kullanılması durumunda; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı”
başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma
hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde;
Şirketimiz’in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım
fiyatı”nın A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grubu Paylar için 3,94500 TL, C
Grubu Paylar için 1,42045.-TL olduğu,
e) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Hisse
Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden

itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım
süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu
payların “tamamı” için kullanılmasının zorunlu olduğu,
g) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin
“ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek
aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel
hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını)
gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
h) Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile “ret” edilmesi
halinde “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,
4. Şirketimizin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin,
OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi’ne devredilmesi işleminin sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerimizin onayına sunulması,
5. Kapanış

VEKALETNAME
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 31 / 12 / 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’da Ceyhan yolu üzeri 12.km ADANA
adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 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
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek
suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına 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

