ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat
11.00’de Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem
maddeleri görüşülecektir.
Ayrıca şirketimizin A,B ve C grubu Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 29 Mart 2012
Perşembe günü sırasıyla saat 11.30, 12.00 ve 12.30’da Ceyhan Yolu 12.Km. ADANA adresindeki
şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları
konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde “Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini
kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk
ihraçcı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir” denilmektedir. Bu
çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına
koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile
başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.
Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletname ile
vekil tayin etmeleri mümkündür.
Şirketimizin 2011 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları
toplantı tarihinden 3 hafta evvel Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması,
5. 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi
ve oya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
7. Dönem içerisinde Denetçilerde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. 2011 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel
Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
11.Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek
kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna
giren nev’inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar
alınması,
13. 2012 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi
seçiminin onaylanması,
14. Esas Sözleşmenin şirket amaç ve faaliyetlerini gösteren 4.maddesinin ekteki şekliyle tadili
hakkında karar alınması
15. Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması,
16.Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde
etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
17. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
18.Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan
bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
19.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ücretlendirilme politikasının ortakların bilgisine
sunulması,
20. Dilek ve Temenniler

A,B VE C GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. Esas Sözleşmenin şirket amaç ve faaliyetlerini gösteren 4.maddesinin ekteki şekliyle tadili
hakkında karar alınması
4. Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması
5. Dilekler ve kapanış

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 4– Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

Madde 4– Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve
her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan
mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla,
kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat
malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile
tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş
şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların
alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet
alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin
ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya
yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak,
temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk
işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların
çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve
harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı
maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek
bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve
her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan
mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla,
kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat
malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile
tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş
şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların
alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet
alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin
ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya
yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak,
temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk
işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların
çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve
harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı
maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek
bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı
maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya
şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak
etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı
maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya
şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak
etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu
amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle
iştigal etmek.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu
amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle
iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı
taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü
maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için
madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden
ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını
bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir
almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri
kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve
gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları
başka şahıslara devretmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı
taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü
maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için
madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden
ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını
bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir
almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri
kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve
gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları
başka şahıslara devretmek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve
malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve
özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü
madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın
almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya
imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak
olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik
eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk,
bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve
malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve
özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü
madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın
almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya
imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak
olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik
eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk,
bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve
malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda
bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira
beratları gibi gayrı maddi hakları iktisap etmek, almak ve
gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere
devretmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve
malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda
bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira
beratları gibi gayrı maddi hakları iktisap etmek, almak ve
gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere
devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak,
kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak,
kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz
etmek, aynî ve gayrı maddi hakları tasarruf etmek, özel ve
tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket
lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu
taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh
ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira
ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak,
kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak,
kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz
etmek, aynî ve gayrı maddi hakları tasarruf etmek, özel ve
tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket
lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu
taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh
ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira
ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu
ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde
gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel
kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu
hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve
liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek
parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın
almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek,
bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve
ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu
nakliyatçılığı yapmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu
ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde
gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel
kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu
hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve
liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek
parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın
almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek,
bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve
ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu
nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla,
Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere
yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla
şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel
kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak
etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle
uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya
tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek,
tesis ve fabrikalar almak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla,
Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere
yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla
şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel
kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak
etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle
uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya
tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek,
tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün
mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği
yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve
eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller
kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği
yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün
mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği
yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve
eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller
kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği
yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların
gerçekleştirilmesi için:
- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun,
orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya
teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve
gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi
lehine rehin ve ipotek etmek.
- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve
taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket
lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların
üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis
ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine
tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların
gerçekleştirilmesi için:
- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun,
orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya
teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve
gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi
lehine rehin ve ipotek etmek.
- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve
taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket
lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların
üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis
ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine
tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi
adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi
veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve
ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve
ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili
bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.
Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet
portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili
bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.
Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet
portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde

olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın
almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis,
fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller
kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın
almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis,
fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller
kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin
yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik
her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin
yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik
her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride
Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu
yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret
siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de
yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan
işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve
mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

P- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 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
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride
Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu
yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret
siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de
yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan
işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve
mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ESKİ METİN
MADDE 7-) SERMAYE

YENİ METİN
MADDE 7-) SERMAYE

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye
Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye
Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin
kayıtlı
sermaye
tavanı
400.000.000.(Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir)
Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet
paya ayrılmıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-(Beş
yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir)
Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet
paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2011 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, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2015 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.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamı
ödenmiş
258.125.000.-(İkiyüzellisekizmilyonyüzyirmibeşbin)
Türk
Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüz
doksanaltıbinsekizyüzyirmiüç TL yetmişbeş Kr)’lik kısmı
nakden
ödenmiştir.
Kalan
251.328.176,25
ikiyüzellibirmilyon
üçyüzyirmisekizbinyüzyetmişaltı
TL
yirmibeş Kr)luk kısmının 53.135.014,71 (Elliüçmilyon
yüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit
Kıymetler
Değer
Artış
Fonundan,
30.063.914,28
(Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört
TL
yirmisekiz
Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76
(Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk
kısmı
Maliyet
Artış
Fonundan,
25.009,17
(Yirmibeşbindokuz TL onyedi) luk kısmı Emisyon
Priminden,
36.542.206,88
(Otuzaltımilyonbeşyüzkırk
ikibinikiyüzaltı TL seksensekizKr) luk kısmı Olağanüstü
Yedeklerden, 4.855.343,38 (Dörtmilyonsekizyüzellibeş
binüçyüzkırküç TL otuzsekiz Kr)luk kısmı Özel Fonlar’dan,
18.909.718,31 (Onsekizmilyondokuzyüzdokuzbinyediyüzon
sekiz TL otuzbir Kr)luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak
Payları
ve
Gayrimenkul
Satış
Kazançları’ndan,
106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL
yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi
farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu
tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar
pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri
oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamı
ödenmiş
336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin)
Türk
Lirasıdır.
Bu
sermayenin,
6.796.823,75
(Altımilyonyediyüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmiüç TL yetmiş
beş Kr)’lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25
(Üçyüzyirmidokuzmilyonüçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı
56.231.633,64
TL
yirmibeş
Kr)luk
kısmının
(EllialtımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL
altmışdört
Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71
(ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı
Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28
(Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)
luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76
(Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk
kısmı
Maliyet
Artış
Fonundan,
25.009,17
(Yirmibeşbindokuz TL onyedi Kr) luk kısmı Emisyon
Priminden, 38.406.089,68
(Otuzsekizmilyondörtyüzaltı
binseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü
Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmiş
birbinbeşyüzelliyedi TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel
Fonlar’dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzelli
dörtbindokuzyüzseksenyedi TL otuzyedi Kr) luk kısmı
Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış
Kazançları’ndan,
106.564.016,76
(Yüzaltımilyonbeş
yüzaltmışdörtbinonaltı TL
yetmişaltı
Kr.)luk kısmı
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
farklarından
karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar
karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay
sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında
bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
değerde 25.812.500.000 (Yirmibeşmilyarsekizyüzoniki
milyon beşyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda
gösterilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
değerde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüzonsekiz
milyonikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda
gösterilmiştir.

GRUBU
A
B
C

PAY ADEDİ
6.770.491.801
6.347.336.066
12.694.672.133

PAY TUTARI TL
67.704.918,01
63.473.360,66
126.946.721,33

GENEL TOPLAM

25.812.500.000

258.125.000,00

GRUBU
A
B
C

PAY ADEDİ
8.817.888.522
8.266.770.492
16.533.540.986

PAY TUTARI TL
88.178.885,22
82.667.704,92
165.335.409,86

GENEL TOPLAM

33.618.200.000

336.182.000,00

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2007 – 2011 yılları arasında SPK
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç
ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç
ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç
etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç
etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C)
grubu olarak pay sahiplerine, sahibi bulundukları hisse
grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C)
grubu olarak pay sahiplerine, sahibi bulundukları hisse
grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

VEKALETNAME
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 29 Mart 2012 Perşembe günü, Ceyhan yolu üzeri 12. Km. Adana
adresindeki Şirket Merkezinde saat 11.00’de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ve sırasıyla saat
11.30 , 12.00 ve 12.30’da yapılacak A,B ve C Grubu Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 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 (Grubu)
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:
İMZASI:
ADRESİ:

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
onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye
Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)

