ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli toplantısında,
Şirketin 2019 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 28 Nisan 2020 Salı günü saat 14.00’da “Dudullu OSB
Mah, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde ilanlı olarak yapılmasına,
anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana
sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine
mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.
2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış
Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce
şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine
hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak
kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya
vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadoluefes.com adresindeki
Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve
28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir
vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan
vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım
mümkün olmayacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin
www.anadoluefes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden
bilgi edinmeleri rica olunur.
Diğer yandan, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel
kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından T.C. Ticaret
Bakanlığı’nca bir dizi tedbir açıklanmıştır.
Bu tedbirler çerçevesinde;
•
Elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı
gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla genel kurul
toplantısındaki pay sahiplerinin fiziki katılımın asgari düzeyde tutulmasını teminen,
pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın
elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir.

•
Ticaret Bakanlığı’nın bu tavsiyesi çerçevesinde, pay sahiplerimizin,
Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu’na fiziki olarak katılmak yerine,
elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar
Olağan Genel Kurulu’na elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli azami
hassasiyeti göstermelerini ve elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak
fiziki katılımdan olabildiğince kaçınmaları hususunu önemle hatırlatırız.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek
bulunmamaktadır.
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ
II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
1.3.1 no’lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan
bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının
sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (03.04.2020 itibariyla)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
AB InBev Harmony Ltd.
Halka açık ve diğer
Toplam çıkarılmış sermaye

Sermayedeki payı (TL)
254.891.157
142.105.263
195.108.843
592.105.263

Sermayedeki payı (%)
43,05
24,00
32,95
100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) veya Şirketin ilgili olduğu
diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin
talepleri:
28 Nisan 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi
hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yazılı olarak iletmiş
olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay
sahiplerinin, SPK’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
3. 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:

2019 yılında meydana gelen ve 2020 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki
değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz
konusu açıklamalara
https://www.anadoluefes.com/tablo/304/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari
adresinden ulaşılabilir.
28 Nisan 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
İlgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı
oluşturulacaktır.
2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve
müzakere edilmesi
İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır.
Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki
internet sitemizden ulaşılması mümkündür.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim
Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.
Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki
internet sitemizden ulaşılması mümkündür.
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal
Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
İlgili düzenlemeler uyarınca, 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak,
görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.
Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki
internet sitemizden ulaşılması mümkündür.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
hakkında karar verilmesi
İlgili düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek
onaylanması veya reddi

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2019 Ocak-Aralık
dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263
TL üzerinden % 177,40 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt
1,7740 TL (net 1,5079 TL) kar payı olmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarında karın nakit
olarak 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına
sunulmasına karar verilmiştir. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 2019 yılı kar
dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmuştur.
Bu amaçla hazırlanan kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır. Hisse senetlerinde herhangi
bir kar payı imtiyazı yoktur.
KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2019 -TL)

7. Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim
yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti
İlgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı
belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Diğer yandan,
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu’nda en az 4 bağımsız üye
bulunması gerekmektedir.
Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme
Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin
görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri
de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini
taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini
10 Şubat 2020 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu
bağımsız üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde
bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne vermişlerdir.
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin raporu çerçevesinde Uğur Bayar, Şevki
Acuner, Barış Tan ve İzzet Karaca’nın bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış
olduğu kararı 14 Şubat 2020 tarihinde görüş almak için SPK’na göndermiştir. SPK, 21 Şubat
2020 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda
herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize bildirmiştir.
Bu bağlamda, bağımsız üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı
ilanı ile birlikte bu bilgilendirme dökümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yeni
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK 2’de yer almakta olup Yönetim Kurulu üye
adaylarının görevlendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacak, ayrıca TTK ve Yönetmelik
hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine
ödenecek ücretler belirlenecektir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da EK-3’te
sunulmaktadır.
8. 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim
Kuruluşu’nun seçilmesi
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşünü
alarak, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited
üye şirketi)’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez" başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesinin
görüşülmesi
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden Şirket Ana
Sözleşmesi’nin “Merkez” başlıklı 5. maddesi Şirketin fiili adresi ile uyumunu sağlamak
amacıyla değiştirilmek üzere Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Şirket Ana Sözleşme
Değişikliği Tadil Metni EK-4’te yer almaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan
bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
İlgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması
gerekmektedir. Bağış sınırları Esas Sözleşmede yer aldığından söz konusu madde Genel
Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2019 yılında
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 4,071,529 TL bağış
yapılmıştır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler
lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu
gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel
Kurul’a bilgi verilecektir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6
sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi
verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesine
göre “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” Genel Kurul’a 2019
yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.
13. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve
faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı”
başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’inci maddeleri çerçevesinde işlem
yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin
verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
14. Dilek ve Temenniler

EK-1 VEKALETNAME
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 28.04.2020 Salı günü saat 14.00’da “Dudullu OSB
Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye / Istanbul” adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..........................................................’yi.vekil tayin ettim.
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 red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Açılış
ve
Toplantı
Başkanlığı’nın
oluşturulması
Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 Yılı
Faaliyet Raporu’nun okunması ve
müzakere edilmesi
2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetim Raporunun okunması
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca
hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal
Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
hakkında karar verilmesi
Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili
teklifinin
onaylanması,
değiştirilerek
onaylanması veya reddi
Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu
üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti
2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
denetimi
için
Bağımsız
Denetim
Kuruluşu’nun seçilmesi

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez"
başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesinin
görüşülmesi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, 2019 yılında yapılan
bağışlar hakkında Genel Kurul’un
bilgilendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler
lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve
İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu
gelir veya menfaat hakkında Genel
Kurul’un bilgilendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6
sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem
mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddeleri
kapsamındaki
işlem
ve
faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu
üyelerine izin verilmesi
Dilek ve temenniler

(*) 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-2:
TUNCAY ÖZİLHAN
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek
lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş
yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding
Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu
Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu
Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001 - 2003 yılları arasında TÜSİAD
Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi
Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes
Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca Türk-Rus İş Konseyi Yürütme
Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli
nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız,
Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Kamilhan Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden işletme lisans diplomasına ve Rusya
AIBEC’den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir,
Harvard Business School’da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında
Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu
Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü
olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da
görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme
Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak
görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini
Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.
JASON WARNER
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Jason Warner aslen Liverpool doğumlu olup Birleşik Krallık’ta büyümüştür. Kariyerine 1997
yılında Nestle’de Marka Müdürü olarak başlamış ve tüm kariyerini Hızlı Tüketim Malları
sektöründe geçirmiştir. Nescafe’de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama
Direktörü olduktan sonra altı yıl boyunca Coca-Cola’da küresel pazarlama ve inovasyon
bölümlerinde çeşitli roller üstlenmiştir. 2009 yılında AB InBev’in New York ofisine katılan
Warner burada Budweiser ve Corona gibi ikonik küresel bira markalarını yönetmiş bunun
yanı sıra grup düzeyinde pazarlama bölümüne liderlik etmiştir. Ayrıca bu süre zarfında
Budweiser’ı uzaya gönderme sözü veren ekibin bir parçası olmuştur. Ocak 2016’da AB
InBev’in İngiltere ve İrlanda ofisini yönetmek için İngiltere’ye tekrar geri dönmüştür. Jason,
2018 yılı sonunda AB InBev’in Avrupa Bölgesi için Bölge Başkanı rolünü üstlenmiş ve 13
pazarda 50’den fazla bira markası üreten ve satan 12.000 kişilik bir takıma liderlik etmeye
başlamıştır. Kendisi, marka oluşturma, yenilikçi büyüme ve işin anlamlı bir değişime öncülük
etmesi konularında son derece tutkuludur.

TUĞBAN İZZET AKSOY
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ABD’de Oglethorpe
Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun olmuştur. Profesyonel iş
hayatına 1996 yılında Anadolu Grubu’nda Mali İşler Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı
olarak başlayan Aksoy, Aralık 1998’de Alternatifbank Hazine Departmanı’nda Kıdemli
Broker olarak görev almıştır. Beş yıllık görevinin ardından Haziran 2003’te Anadolu
Grubu’nun Hazine ve Risk Yönetimi Departmanı’nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi
Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan 2008’de İş Geliştirme Başkanlığı’nda Koordinatör
Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2009 yılından Nisan 2019’a kadar Anadolu Grubu Enerji
Sektörü Koordinatörü olarak görev yapmış olan Aksoy, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Alanında profesyonel eğitim
ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD, TOBB ve DEİK’in enerji gruplarında
üye olarak yer almaktadır. Öte yandan, 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu
olarak görev yapmaktadır.
RASİH ENGİN AKÇAKOCA
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin
Akçakoca, kariyerine 1974’te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-91 yılları arasında KoçAmerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş.
Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Akçakoca, 2001’de Bakanlar Kurulu kararıyla
geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’na
getirilmiştir. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca evli, iki çocuk ve iki torun
sahibidir.
MEHMET CEM KOZLU
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Dr. Cem Kozlu, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra Denison
Üniversitesi’nden lisans, Stanford Üniversitesi’nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi’nden
doktora derecelerini almıştır. 1978-1981 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde
Uluslararası Pazarlama ve İhracat İdaresi dersleri veren Dr. Kozlu, 1985 yılında da Denison
Üniversitesi İktisat Bölümü’nde misafir Profesör olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve
uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalışan Dr. Kozlu, 1988-1991 yılları arasında Türk
Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990’da ise Avrupa Havayolları
Birliği (AEA) Başkanı olarak görev almıştır. 1991-1995 döneminde Milletvekili olarak, 19972003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür.
Dr. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company’de farklı görevlerde bulunmuştur.
Sırasıyla Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri İcra Direktörlüğü, Viyana merkezli
Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grubu Başkanlığı yapan Dr. Kozlu, Nisan 2006’da
emekli olmuştur. Dr. Kozlu Global İlişkiler Forumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ayrıca
İstanbul merkezli Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş., Koç Holding A.Ş. , Kamil Yazıcı
Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik, Şişecam ve DO & CO
Aktiengesellschaft (Viyana) yönetim kurullarının da üyesi olan Kozlu, Koç Üniversitesi
Denizcilik Forumu Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi ve
İstanbul Modern Sanatlar Vakfı’nda da Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.

AHMET BOYACIOĞLU
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Ahmet Boyacıoğlu lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyerine 1973 yılında
başlamıştır. 1973-2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San.
A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt
San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve
Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira
Grubu Başkanlığı’na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi
halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
UĞUR BAYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
1964 İstanbul doğumlu olan Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve
İstatistik Bölümü’nden Bachelor of Science derecesiyle mezun olmuştur. Bayar, kariyerine
1987 yılında Citibank Türkiye’de başlamış ve 1992’de kamu görevine geçene kadar bankanın
hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C.
Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapmıştır. Bu görevleri esnasında; Erdemir
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse’de 2018 yılına kadar Türkiye CEO’luğu ve
Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığı’nı yürütmüştür. Bayar, aynı zamanda; WWF Türkiye
(World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı, AG
Anadolu Grubu Holding, Coca-Cola İçecek, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. ve San
Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Washington
merkezli Afiniti şirketinin de Danışma Kurulu üyesidir.
Prof. Dr. BARIŞ TAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Prof. Dr. Barış Tan Koç Üniversitesi İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Üretim
sistemlerinin tasarımı ve kontrolü, tedarik zinciri yönetimi, analitik modelleme ve iş modeli
inovasyonu konularında birçok yayını olan Prof. Dr. Tan’ın aldığı ödüller arasında Türkiye
Bilimler Akademisi Seçkin Genç Araştırmacı Ödülü, TÜBİTAK ve NATO Araştırma
Bursları, Rockefeller Vakfı Bellagio Merkezi konuk araştırmacı programı ve en iyi makale
ödülleri vardır. Boğaziçi Üniversitesi’nden Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans,
University of Florida’dan Endüstri ve Sistem Mühendisliği yüksek lisans, Üretim Sistemleri
konusunda lisansüstü ve Yöneylem Araştırması konusunda doktora derecelerini alan Prof. Dr.
Tan, 1994 yılında katıldığı Koç Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
ve İşletme Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Tan, Harvard University
Division of Engineering and Applied Sciences, MIT Operations Research Center, MIT
Laboratory for Manufacturing and Productivity, Cambridge Judge Business School ve
University College London School of Management’da misafir öğretim üyesi olarak
bulunmuştur. Prof. Dr. Tan EM Lyon ve Nottingham Business School Uluslararası Danışma
Kurulu üyesi ve ISM University of Management and Economics senatosunun başkanıdır.
Prof. Dr. Tan European Foundation for Management Development (EFMD), CEMS Global
Alliance in Management Education, EFMD EQUIS, Kalite Derneği ve Yöneylem Araştırması
Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

ŞEVKİ ACUNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Şevki Acuner, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nden 1976 yılında mezun olduktan
sonra öğrenimine Stockholm Üniversitesi’nde Graduate Diploma ve daha sonra da Montreal
Concordia Üniversitesi’nde işletme alanında Yüksek Lisans Diploması (MBA) alarak devam
etmiştir. Bankacılık hayatına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda başlayan Acuner,
daha sonra Kanada’da Bank of Montreal’de ve bunu takiben Royal Bank of Canada’da
değişik ülkelerde görev yaptıktan sonra 1996 yılından beri European Bank for Reconstruction
and Development’da (EBRD) çeşitli görevler icra etmiştir. 2009 yılında EBRD’nin
Türkiye’ye açılımında kilit rol oynayan Acuner, 2013 yılına kadar EBRD’nin Türkiye’den
sorumlu Direktör Vekili olarak İstanbul’da görev almış ve 2013-2018 yılları arasında da
EBRD’nin Ukrayna’dan sorumlu Direktörü olarak Kiev’de görev yapmış, ayrıca 2019 yılında
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevini üstlenmiştir. Acuner, EBRD’nin
birçok özsermaye yatırımında bankanın temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği görevlerini
de icra etmiştir. Londra’daki iş hayatı boyunca uzun yıllar Birleşik Krallık Türk Bankacılar
Birliği (TBA) Başkanlığı’nı yürüten Acuner, İstanbul’daki görevinde ise EBRD’nin
ülkemizdeki büyümesine önder olmuştur. Acuner Ukrayna’da ülkenin ekonomik değişiminin
önde gelen destekleyicisi ve iş ve finans dünyasının liderleri arasında yer almaktadır. Ukrayna
Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı, kamu şirketlerine yönetim kurulu
üyesi ve CEO atamalarından sorumlu Nomination Committee Başkanlığı ve American
Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri yerine getirdiği birçok
sorumlulukların arasında bulunmaktadır. Halihazırda 275 bin çalışanıyla Ukrayna’nın en
büyük işvereni olan Ukrayna Demir Yolları ve enerji iletim şirketi Ukrenergo şirketlerinin
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etmektedir.
İZZET KARACA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1977 yılında mezun
olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başlayan
Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini
üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan’da Sistem ve Organizasyon Direktörü
olarak görev yapan Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever’de Almanya, Türkiye ve Baltık
ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari
Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Karaca ayrıca, 2011- 2013
yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Karaca,
Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya
bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten
sonra Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 2015 yılında “Yeni CEO... Sensin” adlı ilk
kitabını yayımlamıştır. 1
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01.03.2019 tarihli ve 29833736-199-E.3272 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı yazısı dikkate
alınmıştır.

EK-3: BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’de;




Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,



31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,



Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmamış olduğumu,



Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,



Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’de;


Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,



Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,



31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,



Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmamış olduğumu,



Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,



Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’de;


Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,



Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,



31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
olmadığımı,



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,



Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmamış olduğumu,



Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,



Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’de;


Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,



Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,



31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,



Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmamış olduğumu,



Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,



Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

EK-4: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ
Eski Şekil
MERKEZ

Yeni Şekil
MERKEZ

MADDE 5

MADDE 5

Şirket’in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler
ilçesindedir. Adresi; Bahçelievler Mahallesi,
Şehit İbrahim Koparır Caddesi, No: 4,
Bahçelievler, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde
yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Şirket’in merkezi İstanbul ili, Ümraniye
ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet
Mahallesi, Balkan Caddesi, Buyaka E Blok No:
58/24 Ümraniye / İstanbul’dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir
ve ayrıca Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat
hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya
yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler
kurabilir.

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat
hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve
yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler
kurabilir.

