ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Sicil No. 91324 /036346

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara
varmak üzere, 14.2.2012 Salı günü saat 14.00’te Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi, No.1 Kartal- İstanbul
adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse
senetlerine bağlı hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kayden izlenmesi ve yönetime ilişkin
hakların MKK tarafından kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle hak sahibi ortaklarımız, hisse senetlerini
kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklardır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan
hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyenlerin “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)’nın
http://www.mkk.com.tr adresinde Düzenlemeler/İç Düzenlemeler/İş ve İşlem Kuralları pdf dosyasında bulunan
“MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” ile ilgili kitapçıkta yer alan “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini
düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri
gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 30.01.2012 Pazartesi günü saat 08:30, Genel Kurul
Blokaj uygulama son tarihi 06.02.2012 Pazartesi günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında
MKK veya üye aracı kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul blokajına aldırılması ve temin
edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 09.02.2012 Perşembe günü Saat 17:00’ye kadar şirketimize tevdi ederek
giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini
noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri
genel kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.
Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki
verilmesi.
3. Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7 nci maddesinin tadiline ilişkin Ek-1’de yer alan tasarının
müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması.
4. 19 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan kamu açıklamalarında izah edilen Anadolu Efes Biracılık ve
Malt Sanayii A.Ş. ile SABMiller plc arasında Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve
Orta Doğu’da yapılacak stratejik işbirliğine dair işlemlerin Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin karar
alınması.
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

TADİL TASARISI
Eski Şekil

Yeni Şekil

SERMAYE

SERMAYE

MADDE 7
Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih,
308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin
kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (dokuzyüzmilyon)
YTL.’sıdır.

MADDE 7
Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih,
308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin
kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüzmilyon
Türk Lirası) ’sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden
450.000.000.- YTL (dörtyüzelli milyon yeni türk
lirası)’nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde
ödenmiştir.
450.000.000.- YTL tutarındaki çıkarılmış sermaye
her biri 1 YTL itibari kıymetle 450.000.000 adet
hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden
450.000.000.- TL (dörtyüzelli milyon Türk Lirası)’nın
tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.
450.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her
biri 1 TL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline
yazılı paya bölünmüştür.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Hisse nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı
TTK’da değişiklik
yapılmasına dair
kanun
kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup
her bir 1.000 TL’lık 1.000 adet pay karşılığında
1YTL’lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile
ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan
hakları saklıdır.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan
yapılan sermaye arttırımlarında, mevcut ortaklara
hisseleri oranında pay verilecektir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye
hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum
haricinde- hisseleri oranında rüçhanlı olarak iştirak
ederler.
İç kaynaklardan
yapılan
sermaye
arttırımlarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında
pay verilecektir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları
arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye
yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara
eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından
sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

VEKALETNAME
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 14.2.2012 Salı günü saat 14.00’te “Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:1
Kartal - İSTANBUL” adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
...........................................................vekil tayin ettim.

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
b. Numarası
c. Adet - nominal değeri
d. Hamiline - nama yazılı olduğu
Ortağın adı, soyadı ve unvanı:
İmzası :
Adresi :
Not:

(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

