Ortaklığın Ticaret Ünvanı
Adresi
Telefon No.
Faks No.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
Bahçelievler/ISTANBUL
: 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
: 0 (212) 641 96 44

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 02
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi
: ir@anadoluefes.com
Tarih
Konu

: 11.02.2016 / 3
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesi
uyarınca geçerlilik süresi 2016 yılında dolacak olan 900.000.000 TL’lik kayıtlı
sermayemizin geçerlilik süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması
amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas sözleşmemizin 7’nci maddesinin ekli
tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda,
yapılması planlanan bu ana sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına da karar
verilmiş olup, 10 Şubat 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru
yapılmıştır. Bahsedilen Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınmasını takiben Genel Kurul’umuzun
onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
ONUR ÇEVİKEL
Mali İşler Grup Direktörü
11.02.2016

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
11.02.2016

EK - ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
Eski Şekil

Yeni Şekil

SERMAYE

SERMAYE

MADDE 7

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. Şirket’in
kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL’dir
(dokuzyüzmilyon Türk Lirası).

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. Şirket’in
kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL’dir
(dokuzyüzmilyon Türk Lirası).

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL
(beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüzaltmış
üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde
nakden ödenmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL
(beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüzaltmış
üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde
nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde
592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların
142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited’e ait
olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline
yazılıdır.

Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde
592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların
142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited’e ait
olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline
yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi
temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi
temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki
paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut
paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını
haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye
arttırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları
oranında pay verilecektir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki
paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut
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Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye

yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

