Sicil No: 6714
Ticaret Ünvanı
ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ġirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 11.30’da Ģirket
merkezi olan Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca/KOCAELĠ adresinde yapılacak ve
aĢağıdaki gündem görüĢülecektir.
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 kaydileĢtirmedikleri
sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya iliĢkin sorumluluk ihraçcı Ģirketlere aittir.
Genel kurula katılım baĢvurusu, hisse senetlerinin kaydileĢtirilmesini 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
baĢvurarak giriĢ kartlarını alacaklardır.
Mazereti nedeniyle toplantıya iĢtirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu
tebliğ hükümleri çerçevesinde aĢağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını
Noter’e onaylatmalarını veya Noter’de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taĢıyan vekaletname
formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. ġirketimizin 2011 yılına ait
Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 3 hafta önce
ġirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır
Saygılarımızla,
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruĢu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanına yetki
verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve
müzakeresi,
4. 2011 yılı Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi raporunun okunması,
5. 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2011 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluĢan karların
dağıtımı hususunda, ġirket Ana SözleĢmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre
görüĢülerek karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan
Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Ģirketle Yönetim Kurulu
üyelerinin gerek kendi ve gerekse baĢka Ģahıslar nam ve hesabına iĢ yapabilmelerine ve
Ģirketimizin iĢtigal mevzuuna giren nev’inden muameleleri baĢka Ģirketleri temsilen ifa
edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Ģirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için
Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiĢ bulunan Bağımsız DıĢ Denetim Ģirketinin
onaylanması,
12. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini havi ġirket Ana
SözleĢmesi’nin “Konu ve Amaç” baĢlıklı 2. maddesinde ekteki Ģekilde değiĢiklik
yapılması hususunun görüĢülüp karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih
28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, Ģirket ortaklarının ġirketin 3. kiĢiler lehine vermiĢ
olduğu TRĠ’( Teminat, Rehin, Ġpotek ) ler ve elde etmiĢ olduğu gelir veya menfaat
hususunda bilgilendirilmeleri,
14. 2011 yılında gerçekleĢtirilen iliĢkili taraf iĢlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
15. ġirketin bağıĢ ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011
yılında yapılan bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
16. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirme politikasına iliĢkin bilgi
sunulması,
17. Dilek ve Temenniler

ESKİ METİN

YENİ METİN

KONU VE AMAÇ :

KONU VE AMAÇ:

Madde 2

Madde 2

ġirketin amaç ve konusu Ģunlardır :

ġirketin amaç ve konusu Ģunlardır :

a)
Her
çeĢit
yerli
ve
yabancı
standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç,
kireç kaymağı, kırmataĢ, kum, hazır harç,
hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı
elemanları ile bunlardan veya kilden mamul
yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı
kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı
malzemesinin üretimini, ticaretini, dıĢalım ve
dıĢsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya
diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,
dıĢalım ve dıĢsatımını yapmak,
b)
Konumu dolayısıyla, denizüstünde
veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri

a)
Her çeĢit yerli ve yabancı standartlarda
çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç
kaymağı, kırmataĢ, kum, hazır harç, hazır
beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı
elemanları ile bunlardan veya kilden mamul
yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı
kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı
malzemesinin üretimini, ticaretini, dıĢalım ve
dıĢsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer
maddelerden mamul torba ve ambalaj
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,
dıĢalım ve dıĢsatımını yapmak,
b)
Konumu dolayısıyla, denizüstünde

tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
benzeri her türlü tesis kurmak, iĢletmek ve
iĢlettirmek,
c)
Her türlü çimento ve çimento
sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak
ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi
ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve
tesisleri kurmak; bunların geliĢmesi ve
ilerlemesi için gereken tedbirleri almak,
bunları iĢletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar
yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde
ve dıĢında laboratuar, mağaza, depo, büro,
temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak,
bayilik vermek,
d)
KurulmuĢ ve kurulacak herhangi bir
konuda çalıĢan yerli veya yabancı her türlü
sınai ve ticari Ģirketlerin sermaye ve
yönetimlerine katılmak,
e)
Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt
içi ve yurt dıĢı sigorta Ģirketlerinin
acenteliğini yapmak,
f)
Her türlü inĢaat taahhüt ve teknik
danıĢmanlık yapmak,
g)
Üretimde kullanacağı maden ve
taĢocaklarının imtiyaz izinlerini alarak
iĢletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı
ve ticaretini yapmak.

veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri
tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
benzeri her türlü tesis kurmak, iĢletmek ve
iĢlettirmek,
c)
Her türlü çimento ve çimento sanayiini
dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren
yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve
amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri
kurmak; bunların geliĢmesi ve ilerlemesi için
gereken tedbirleri almak, bunları iĢletmek. Bu
amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına
uygun olarak yurt içinde ve dıĢında laboratuar,
mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve
benzerlerini açmak, bayilik vermek,
d)
KurulmuĢ ve kurulacak herhangi bir
konuda çalıĢan yerli veya yabancı her türlü
sınai ve ticari Ģirketlerin sermaye ve
yönetimlerine katılmak,
e)
Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi
ve yurt dıĢı sigorta Ģirketlerinin acenteliğini
yapmak,
f)
Her türlü inĢaat taahhüt ve teknik
danıĢmanlık yapmak,
g)
Üretimde kullanacağı maden ve
taĢocaklarının imtiyaz izinlerini alarak
iĢletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve
ticaretini yapmak.

ġirket yukarıda yazılı iĢlemlerle ilgili olarak,
Her türlü kara ve deniz araçlarını satın
alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi
iĢletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil
vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik
yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde
veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri
tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen
kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri
kendi iĢletebilir veya gerekli görürse
iĢlettirebilir.
2499 sayılı kanunun 31. Maddesine
göre portföy iĢletmeciliği ve aracılık faaliyeti
niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil,
belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın
alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.
Yatırımcıların
aydınlatılmasını

h) 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.
ġirket yukarıda yazılı iĢlemlerle ilgili olarak,
Her türlü kara ve deniz araçlarını satın
alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi
iĢletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil

teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli
açıklamaların
yapılması
kaydıyla,
sermayesine
ve
yönetimine
katıldığı
Ģirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu
tahvillerine iliĢkin kefalet verebilir.
Sermayesine ve yönetimine katıldığı
Ģirketlerin veya bunların iĢtiraklerinin
satıĢlarından doğan her çeĢit alacaklarını
devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro
edebilir.
ġirket amaç ve konusu ile ilgili olarak
her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp,
satabilir. ġirket, kendisinin veya üçüncü
kiĢilerin doğmuĢ ve doğacak borçları için
ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi
teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya
üçüncü kiĢilerin doğmuĢ ve doğacak
borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri
üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni
tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara
ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul
edebilir ve/veya aval verebilir. ġirket hak ve
alacaklarının tahsili veya temini için ipotek
dahil her türlü ayni ve/veya Ģahsi her çeĢit
teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda
ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek
iĢlemlerinde
bulunabilir.
Bu
bend
kapsamında üçüncü kiĢiler lehine yapılacak
tüm
iĢlemlerde,
yatırımcıların
aydınlatılmasını
teminen
özel
haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca
aranacak gerekli açıklamaların yapılması
zorunludur.
Türk Ticaret Kanununa ve sair
kanunlara uygun olarak, katıldığı Ģirketlerin
ve kendisinin memur, müsdahdem ve iĢçileri
için sosyal yardım kuruluĢları kurabilir.
Bunların
yönetimini
ve
iĢletmesini
üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi Ģekilde
verimlendirecek
yatırımlara
giriĢebilir,
tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.
ġirket dolaylı ve dolaysız olarak
sermayesine
ve
yönetimine
katıldığı
Ģirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat

vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik
yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde
veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri
tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen
kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri
kendi iĢletebilir veya gerekli görürse
iĢlettirebilir.
2499 sayılı kanunun 31. Maddesine
göre portföy iĢletmeciliği ve aracılık faaliyeti
niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil,
belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın
alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.
Yatırımcıların
aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
aranacak
gerekli
açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara
uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine
katıldığı Ģirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu
tahvillerine iliĢkin kefalet verebilir.
Sermayesine ve yönetimine katıldığı
Ģirketlerin veya bunların iĢtiraklerinin
satıĢlarından doğan her çeĢit alacaklarını devir
alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.
ġirket amaç ve konusu ile ilgili olarak
her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp,
satabilir. ġirket, yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
aranacak
gerekli
açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara
uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü
kiĢilerin doğmuĢ ve doğacak borçları için
ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi
teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya
üçüncü kiĢilerin doğmuĢ ve doğacak borçlarını
teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin,
menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil
olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak
imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya
aval verebilir. ġirket hak ve alacaklarının
tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü
ayni ve/veya Ģahsi her çeĢit teminat alabilir.
Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi
dairelerde tescil, terkin ve fek iĢlemlerinde
bulunabilir.

ve tediyelerine aracılık, mali danıĢmanlık,
ulaĢtırma, depolama, denetim, fizibilite
çalıĢmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve
fiziksel analizler, bilgi iĢlem, ithalat, ihracat,
pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon
ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Türk Ticaret Kanununa ve sair
kanunlara uygun olarak, katıldığı Ģirketlerin
ve kendisinin memur, müsdahdem ve iĢçileri
için sosyal yardım kuruluĢları kurabilir.

Bunların
yönetimini
ve
iĢletmesini
üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi Ģekilde
Bunlar dıĢında Ģirket tüzel kiĢi olarak verimlendirecek yatırımlara giriĢebilir, tahsilat
yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları ve tediyelerinde aracılık yapabilir.
kullanır.
ġirket dolaylı ve dolaysız olarak
ġirket yukarıda yazılı olanların dıĢında iĢlere sermayesine
ve
yönetimine
katıldığı
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Ģirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat
Kurul’un onayı ile girebilir.
ve tediyelerine aracılık, mali danıĢmanlık,
ulaĢtırma, depolama, denetim, fizibilite
Ana sözleĢmede değiĢiklik ve ekleme çalıĢmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve
anlamına gelen bu hususlar için Sermaye fiziksel analizler, bilgi iĢlem, ithalat, ihracat,
Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon
gerekli izin alınır.
ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.
Bunlar dıĢında Ģirket tüzel kiĢi olarak
yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları
kullanır.
ġirket yukarıda yazılı olanların dıĢında iĢlere
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul’un
onayı ile girebilir.
Ana sözleĢmede değiĢiklik ve ekleme
anlamına gelen bu hususlar için Sermaye
Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınır.

VEKALETNAME
ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Aslan Çimento Anonim ġirketi’nin 30 Mart 2012 Cuma günü, saat 11:30’da Cami Mah. Kaplan Cad. No:
149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aĢağıda belirttiğim
görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere __________________________ vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi
:…………………………………………..
b) Numarası
:…………………………………………..
c) Adet Nominal değeri
:…………………………………………..
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı
:…………………………………………..
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
:…………………………………………..
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
ĠMZASI

:……………………………….

ADRESĠ

:……………………………….

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için
açıklamalar yapılır.

