ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
02 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
02 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı
gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 11:00’da
10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda
şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak
isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları
mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay
Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına
katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz
etmeleri şarttır.
“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden
bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas
uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz
etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz
etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.altinyag.com.tr adresinden de temin
edebilirler.
Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına
İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul
Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği
kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce,
kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr
adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 26279/K-229

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay
sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve
oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden
pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 105.000.000 TL (YüzbeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî
şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş) kıymetinde 105.000.000.000
(Yüzbeşmilyar) adet paya bölünmüş olup, 20.021.745,686 adet pay A grubu imtiyazlı ve hamiline
yazılı, 84.978.254,314 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.
(A) grubu imtiyazlı payların Ana sözleşmemizin 9, 21 ve 22. maddelerinde ifade edildiği üzere
yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme, her bir hisse için 10 (on) oy hakkı ve kar payı
imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Nominal Değer
(TL)
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ
SANAYİ AŞ.
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR
SAN.VE TİC.A.Ş.
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK
Diğer
TOPLAM

Sermayedeki
Payı (%)

Oy Hakkı
Oranı (%)

10.500.000,00

10,00

3,68

9.208.008,12
8.212.356,75

8,77
7,82

32,29
28,80

3.068.751,00
74.010.884,13
105.000.000,00

2,92
70,49
100,00

8,88
26,35
100,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Son olarak 24.05.2018 tarihli Kap özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Sodrugestvo Group
S.A. firması ile Duran Varlık Devri Süreci devam etmekte olup süreç 26.08.2018 tarihine uzatılmıştır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa;
azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri,
son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin
yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar
hakkında bilgi.
Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesi yoktur.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı
olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği
hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Şirketimizin, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2018 tarihinde sona
erecek olmasından dolayı, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve geçerlilik süresinin 5 yıl
uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadil
edilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’na izin başvurusu yapılmıştır.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş
02 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin
hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı
görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının
elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler
görevlendirilebilir.
2. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve
www.altinyag.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine
sunulan, 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
3. 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik
Genel Kurul portalında ve www. altinyag.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere
seçilen ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan
Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve
müzakeresine sunulacaktır.
4. 2017 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’ nın Elektronik Genel Kurul
portalında, KAP’ta ve www. altinyag.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde
ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi
verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine
ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş.’nin atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması.
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2018 tarihli; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim
Kuruluşu olarak " ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine
ilişkin kararı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
6. 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde
03.07.2018 tarihli kararın onaya sunulması.
Yönetim Kurulumuzun 03.07.2018 tarihli; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan
Genel Kuruluna, söz konusu dönemde zarar oluştuğundan kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine
ilişkin kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış
olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi
doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
19.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı
geçerlilik süresinin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, 150.000.000.-TL Kayıtlı
Sermaye Tavanı ve geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve
Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu
ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmak şartıyla yapılacak esas sözleşme
değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre kâr payı dağıtım politikasının güncellenmesi
ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni kar dağıtım politikasının genel kurul onayına
sunulması.
SPK düzenlemelerine göre güncel hale getirilmiş olan ekteki “Kar Dağıtım Politikası” Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim
Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretler genel kurul’un onayına sunulacaktır.
11. Şirketin 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. maddesi kapsamında 2017 faaliyet dönemine
ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği
2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca
Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir
madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
13. Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
Genel kurul tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları
hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2018
yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
14. Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
TTK 376. maddesine göre son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının
yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya
çağırır ve genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
Söz konusu gündem maddesi kapsamında TTK’nın-376. maddesi uyarınca Genel Kurul’a bilgi
verilecektir.

15. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı
395’ inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesi çerçevesinde işlem
yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine
getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2018 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu Genel
Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
16. Dilek, temenniler ve kapanış
Kapanış.

Ek.1
Ek.2
Ek.3
Ek.3

Kâr dağıtım tablosu
Vekaletname
Kâr Dağıtım Politikası
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek.1
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

60.000.000
0
A GRUBU
PAYLARIN KAR
PAYI İMTİYAZI
VAR

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

(6.684.191)

(3.864.466,34)

4. Vergiler ( - )

0

0

5. Net Dönem Kârı

0

0

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

(47.377.683)

(58.429.003,22)

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem
Karı/Zararı

0

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

0

0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

0

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

Kar Payı Oranları Tablosu
TOPLAM
DAĞITILAN
KAR PAYI NAKİT (TL) NET

Pay
Grubu

TOPLAM
TOPLAM DAĞITILAN
DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
KAR PAYI DAĞITILABİLİR
BEDELSİZ (TL)
DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN
İSABET EDEN
KAR PAYI KAR PAYI TUTARI(TL) - NET ORANI(%) - NET

A Grubu

0

0

0

0

0

B Grubu

0

0

0

0

0

TOPLAM 0

0

0

0

0
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VEKALETNAME
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.’nin 02 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 11:00’da 10035 Sokak
No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak Olağan 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2) 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
3) 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve
müzakeresi.
4) 2017 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
5) Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim
faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.’nin atanmasının Genel Kurul’un
onayına sunulması.
6) 2017 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile
temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2018 tarihli kararın
onaya sunulması.
7) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin
ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket
Ana Sözleşmesinin 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi
doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre kâr payı
dağıtım politikasının güncellenmesi ve Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan yeni kar dağıtım politikasının genel
kurul onayına sunulması.

Kabul

Ret

Muhalefet
Şerhi

10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel
kurul onayına sunulması.
11) Şirketin 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
12) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim
Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler
lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13) Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2018 yılında
yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14) Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında Genel
Kurul’a bilgi verilmesi.
15) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde izin verilmesi.
16) Dilek, temenniler ve kapanış
(*) 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

EK-3

Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve
Şirketimizin Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Esas
Sözleşmemizin KÂR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMINA ilişkin 28. Madde KAR’IN DAĞITIM
TARİHİNE ilişkin 29. Madde ve YEDEK AKÇEYE ilişkin 30. Madde hükümleri çerçevesinde
Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan karı aşağıda yazılı şekilde
ve nispetlerde dağıtılır.
a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve
miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.
c) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %10’u (A) Grubu hisse senedi
sahiplerine payları oranında dağıtılır.
d) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit
olarak dağıtılır.
e) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %5’e kadar kısmı Yönetim Kurulu’nun
tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci
kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.
f) Geriye kalan net kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya
tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.
g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,
%5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri
için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa
senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar
verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda
bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin
yarısını aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi
idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını
hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye
halel gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.
Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak
yapılabilir.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı
tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça
yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup,
kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına
karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
ESKİ ŞEKLİ
MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Kayıtlı Sermaye
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin
kayıtlı
sermayesi
150.000.000.-TL
(yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş
itibari
değerde
15.000.000.000.-adet
paya
bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL’sı
olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde
olmak üzere; 2.002.174.569 adedi (A) Grubu
hamiline yazılı; 8.497.825.431 adedi (B) Grubu
hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000
adet paya ayrılmıştır.
Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen
ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna
ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına
kadar imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay
çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan)
haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar
almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra
Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan
yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket
Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ
MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Kayıtlı Sermaye
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin
kayıtlı
sermayesi
150.000.000.-TL
(yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş
itibari
değerde
15.000.000.000.-adet
paya
bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL’sı
olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde
olmak üzere; 2.002.174.569 adedi (A) Grubu
hamiline yazılı; 8.497.825.431 adedi (B) Grubu
hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000
adet paya ayrılmıştır.
Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen
ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna
ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına
kadar imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay
çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan)
haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar
almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra
Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan
yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim
Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

