ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat
11.30’ da şirket merkezi Ünye’de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri
görüşülecektir.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul
Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul Toplantısına
katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay
sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay
sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini
Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul
toplantısına katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj işlemleri için
Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten, OYAK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş’ne başvurarak blokaj işlemlerini yaptırabileceklerdir.
18.07.2011 tarihinden itibaren Şirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25
Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
6111 sayılı Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun
Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı
Genel Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran
pay sahiplerimizin 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri,
bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay
senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş
sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş olan pay
sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri
veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.unyecimento.com.tr
adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8
tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya
noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek
verilen vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı
gündemi, ana sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
özgeçmişlerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden,
bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişlerinin 15 gün
öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.unyecimento.com.tr adresindeki
Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ
1. Başkanlık divanının oluşturulması
2. Divanın imzaya yetkili kılınması
3. Ana sözleşmenin 4.,10.,11.12.,19. ve 32 ’inci maddelerinin değiştirilmesi
hususunun görüşülerek karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

ESKĠ ġEKĠL

YENĠ ġEKĠL

Amaç ve Konusu:

Amaç ve Konusu:

Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları
şunlardır:

A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun
için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.
C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satışıyla ilgili her
çeşit ticari işlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve
yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya
satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya
acenteliklerini almak.
D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye idare
teşkilatı için gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları
satın almak veya ihya etmek ve inşa ettirmek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya
başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil
ettirmek.

E - Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak
ve işletmek.

A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve
bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.
C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satışıyla ilgili her
çeşit ticari işlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve
yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya
satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya
acenteliklerini almak.
D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye idare
teşkilatı için gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları
satın almak veya ihya etmek ve inşa ettirmek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya
başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil
ettirmek.
E - Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak
ve işletmek.

F - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.

F - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.

G - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya
bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.

G - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya
bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.

H– Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her
türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın
almak, satmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak.

H– Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her
türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın
almak, satmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak.

I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için şirketler
kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari
ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol
bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal
teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu teşekküllere
üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için
şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel
kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak
etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve
sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu
teşekküllere
üye
olmak
gerektiğinde
temsilci
göndermek.

J- Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla
Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek,
bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve
basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
K- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü
hizmetleri vermek.
L- 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 merciilerden gerekli izinler alınacaktır.

J- Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle
değerlendirmek,
bu
değerlendirmede
şirketin
menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket
etmek.
K- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü
hizmetleri vermek.
L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
M- Elektrik piyasasına iliĢkin ilgili mevzuata uygun
olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi
ihtiyacını karĢılamak 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 kiĢilere ve serbest tüketicilere satmak ve
ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine
iliĢkin 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 merciilerden gerekli izinler alınacaktır.

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu:

Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en
az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK
hükümleri
dairesinde;
hissedarlar
arasından
seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar
almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını
etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak
şekilde belirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya
bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği
adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel
kişiler Yönetim Kurulu’nda birden
fazla üye ile temsil edilebilirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar
yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve
komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde
organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya
bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği
adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel
kişiler Yönetim Kurulu’nda birden fazla üye ile temsil
edilebilirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
Yönetim Kurulu, TTK’da ve işbu Esas sözleşmede
belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere
üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,
Yönetim
Kurulu,
TTK’da,
sermaye
piyasası
mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen
şartları haiz bir kiĢiyi geçici olarak bu yere üye seçer
ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen
üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya
Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya
Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu
hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar
toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir.
Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet
etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu
toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy
verilmesi Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri TTK
hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3
olduğu durumda 3 kişi ile, 5 olduğu durumda 4 kişi ile; 7
olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile
toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez
veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde
veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır.
Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde,
kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile
alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında
üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı
zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili
seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar
yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev,
hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu
durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9
olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde
toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir
fazlasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
Kurumsal
Yönetim
Ġlkelerinin
uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
Ģirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve
üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
iliĢkin
düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan
ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini
veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç
murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir.
Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin
hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu
üyeleri dıĢında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir
veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Denetim Komitesi:
Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.
Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin
yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm
tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komiteler
Madde 19 – Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat
kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin
oluĢumu, görev ve çalıĢma esasları ile Yönetim
Kurulu ile iliĢkileri hakkında, ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç
ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve
bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi
alabilir.
Ġlan:
Madde 32- Şirkete ait ilanlar TTK’nın 37. maddesinin 4.
fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete
ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK’nın 368.
maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.

Ġlan:

Madde 32 – ġirkete ait ilanlar TTK’nun hükümleri
saklı kalmak Ģartıyla ġirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel
Kurul
toplantılarına
iliĢkin
olarak,
yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen ilan süre
ve esaslarına uyulur.

ġirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı
ile birlikte, Ģirketin mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK
ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
uygulanır.

