
TARİH:18/01/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan 
İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 31.12.2007 tarihinde sona ermiş olup, üyesi 
bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile muhatap Türkiye Çimse İş Sendikası 
arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlanmıştır.” 

                
 
TARİH:07/02/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası 
arasında yürütülmekte olan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 29 maddede anlaşma 
sağlanamamış olması nedeniyle tek taraflı uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu tayini talebiyle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:18/02/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak Ciments Français'den gelen 15.02.2008 tarihli yazı aşağıya 

çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Ciments Français, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. hisseleri de dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı 
olarak kontrol etmekte olduğu, Türkiye çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren 4 adet 
entegre çimento fabrikası, 1 çimento öğütme tesisi ile 17 adet hazır beton tesisini bünyesinde 
bulunduran, şirketlerde sahip olduğu hisselere ilişkin olarak yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelere 
başlamış bulunmaktadır. İçerisinde stratejik satış opsiyonun da bulunduğu çeşitli fırsatların 
değerlendirildiği bu çalışmalar Ciments Français için bağlayıcı nitelikte olmayıp, konuyla ilgili herhangi bir 
gelişme olması halinde gerekli özel durum açıklaması ivedilikle yapılacaktır.” 

                
 
TARİH:28/02/2008 
 
HABER:  

BTCIM 
AFYON 

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
20.02.2008 günü Referans Gazetesinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin alımı konusunda şirketimizle 

ilgili çıkan habere ilişkin olarak SPK'nın isteği doğrultusunda ek açıklamamızdır. Bahsi geçen yazıda 
konsorsiyum oluşturulması düşünüldüğü belirtilmişti. Konsorsiyum oluşturulması yönünde çalışmalara 
başlanılmış olup, bu konuda gelişme olduğu takdirde ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacaktır.” 

                
 

TARİH: 11/03/2008  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

BTCIM 
BSOKE 
AFYON 

Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.  (BTCIM.E), Batısöke 
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE.E) ve Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON.E)  hisse 

senetlerinin sıraları, basında yer alan habere istinaden şirketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle Hisse 
Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 11.03.2008 tarihli 1. seans öncesinde 
(09:15:20’de) geçici olarak işleme kapatılmıştır. BTCIM.E ve BSOKE.E sıraları, gelen açıklamaların 

duyurulmasının ardından, aynı seansta saat 10:55:00’ten itibaren yeniden işleme açılmıştır. Sıralarda, 
10:55:00 – 11:05:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili 
düzenlemeler uyarınca, gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıra, 11:05:00-11:10:00 
saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 11:10:00’dan itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme 
açılmıştır. AFYON.E sırası ise şirketten gelen açıklamanın duyurulmasının ardından 2.seanstan itibaren 

yeniden işleme açılmıştır. 

                
 
TARİH:11/03/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento T.A.Ş. ile ilgili olarak Ciments Français'den Borsa Başkanlığı’nca istenen açıklamaya 

cevaben gelen 11.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  



“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

15 Şubat 2008 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ifade edildiği üzere, Ciments Français Afyon 
Çimento T.A.Ş. hisseleri de dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak kontrol etmekte olduğumuz, 
Türkiye çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle ilgili olarak çeşitli yerli ve yabancı 
firmalarla görüşmeler devam etmektedir. Sözkonusu görüşmelere ilişkin olarak herhangi bir nihai karar 
yada anlaşma aşamasına gelinmemiştir. Basına yansıyan bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup, konuyla 
ilgili her türlü gelişme ivedilikle ve ilgili mevzuata uygun olarak Ciments Français tarafından 
açıklanacaktır.” 

                
 

TARİH:13/03/2008 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:  

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 13.03.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 

hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının Adı-Soyadı 

Ünvanı 
Nominal 

Tutar (YTL)* 
Satış 

Süresi 

AFYON 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. E ŞEVKİ TEZCAN  0,440 25 YIL 

 
TARİH:25/03/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 25.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası, 01.01.2008/31.12.2010 
dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesini 21 Mart 2008 tarihinde imzalamışlardır.” 

                
 
TARİH:02/04/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak Ciments Français’in 01.04.2008 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

15 Şubat 2008 tarihli özel durum açıklaması ile Ciments Français'in, Türkiye'de faaliyet gösteren 
şirketlerinden SET Group Holding A.Ş., SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento 
Sanayi T.A.Ş.'deki (Afyon) doğrudan hissedarlığını temsil eden ve sözkonusu şirketlerde kontrol hakkı 
veren hisselerinin satışı ile ilgili olarak (İşlem) yerli ve yabancı yatırımcılar ile görüşmeler yürüttüğü 
kamuya açıklanmıştı. 
Sözkonusu görüşmelerin sonucunda Ciments Français ve OJSC Holding Company Sibirskiy Cement 
(SibCem) yukarıda belirtilen satış işlemine ilişkin olarak 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren hisse alım 
sözlemesini imzalamışlardır.  
Ciments Français'in, bünyesinde 4 adet entegre çimento fabrikası, 1 adet öğütme tesisi ve 17 adet hazır 
beton tesisini bulunduran doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği Türkiye'de faaliyet gösteren 
şirketlerinin hisselerinin satışına SibCem tarafından ödenecek olan toplam hisse satış bedeli 600.000.000 
Euro olup,bunun 56.164.282 Euro'luk kısmı Ciments Français'in Afyon'daki % 76.51'lik hissesinin satış 
bedelini teşkil etmektedir. Sözkonusu toplam satış bedelinin bir kısmı nakit olarak, geri kalanı ise SibCem 
hisselerinin belli bir kısmının Ciments Français'e devredilmesi şeklinde ödenecektir. İşlem'in kapanışı, 
Rekabet Kurulu'nun onayı da dahil olmak üzere belirli ön koşulların tamamlanmasına bağlıdır. İşlem 
süresince EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Ciments Français'in münhasır danışmanı olarak görev 
almıştır. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olması halinde gerekli özel durum açıklaması ivedilikle 
yapılacaktır.” 

                
 
TARİH:02/04/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak OJSC Holding Company Sibirskiy Cement'in 01.04.2008 

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Ciments Français ve OJSC Holding Company Sibirskiy Cement (SibCem), SET Grup Holding A.Ş. 
hisselerinin % 100'ünün, Set Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 100'ünün ve Afyon 
Çimento Sanayi T.A.Ş. (Afyon) hisselerinin % 76,51'inin (Satılan Hisseler), 600.000.000 Euro 
karşılığında, Ciments Français tarafından SibCem'e satılmasına ilişkin, 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan bir hisse alım sözleşmesi imzalamışlardır. Bu tutarın 56.164.282 Euro'luk kısmı, Afyon 
hisseleri için ödenecek bedele tekabül etmektedir. SibCem tarafından alım fiyatının bir kısmı peşin, bir 



kısmı SibCem hisseleri ile ödenecektir. Satılan hisseler, Ciments Français'in dört entegre çimento 
fabrikasındaki, bir çimento öğütme tesisindeki ve Türkiye'de faaliyette bulunan on yedi hazır beton 
tesisindeki doğrudan ve dolaylı sermaye payını temsil etmektedir. İşlemin tamamlanması, Rekabet 
Kurulu'nun onayının alınması da dahil olmak üzere belirli ön koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. 
SibCem, hisse alımını takiben, zorunlu çağrı gerekliliğinden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir.” 

                
 
TARİH:16/04/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul 
Toplantısı alınan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 14.05.2008 tarihinde saat 11:00’de Pakpen Plaza, Halk 
Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki 8. katta bulunan Toplantı Salonunda şirket 
merkezinde yapılacaktır.” 
Ekte yayınlanmakta olan toplantı gündeminde olağan gündem maddelerinin yanısıra “tahvil ihracı 
konusunda yönetime yetki verilmesi” hususu da yeralmaktadır. 
Olağan genel kurul toplantısına davet metni ve vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:22/04/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 22.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.2008 tarih ve 5 numaralı kar dağıtımı ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır. 
Şöyle ki; 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ve 
05.05.2006 tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ve 12.02.2008 tarih 206 sayılı İMKB Başkanlığına 
gönderilen yazıları ile SPK’na tabi ortaklıklarda 2007 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin 
hususlar düzenlenmiştir. 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 11.522.323 
YTL ve yasal kıyatlarında  ise 12.085.982,28 YTL net dönem karı bulunduğundan yukarıda belirtilen kurul 
kararları gereğince 2007 yılı karının  dağıtımında SPK mevzuatına göre hazırlanan tablolarda yer alan 
dönem karı esas alınacaktır. 
Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, 
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, 
Şirketimizin Yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan Brüt 15.275.017,07 YTL 
Dönem Karından, 3.189.034,79 YTL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesini, ödenmiş sermayenin %5’ine 
ulaştığı için I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer 
alan karın dağıtımında öngörülen 230.040 YTL tutarında II. Tertip yedek akçe ve 2.306.400 YTL tutarında 
brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra bakiye 
9.549.542,28 YTL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,   
- Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 14.398.532,00 YTL Brüt Dönem karı 
bulunmaktadır. İş bu kardan; 2.876.209,00 YTL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş 
sermayenin %5’ine ulaştığı için 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, 230.040,00 YTL tutarında 
II.Tertip yedek akçe ayrılmasını, 8.985.883,00 YTL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 
2.306.400,00 YTL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, ve 31 Mayıs 
2008 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda Şirket Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi hususunda karar alınmasına, işbu teklifin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar 
verilmiştir. 
Bu teklifin, Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması durumunda, Şirketimizin 2007 yılı 
faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.-YTL nominal bedelli her bir hisse başına nakit 
brüt 19,22 YTL, nakit net 16,34 YTL olarak ödenecektir.” 
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:14/05/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 14.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 

- Şirketimizin yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan brüt 15.275.017,07 YTL 
Dönem Karından, 3.189.034,79 YTL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesini, ödenmiş sermayenin 
%5’ine ulaştığı için 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, SPK mevzuatına göre hazırlanmış 
tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 230.040 YTL tutarında II. Tertip Yedek Akçe olarak 
ayrılmasını ve 2.306.400 YTL tutarında brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasını, 
dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra bakiye 9.549.542,28 YTL tutarındaki bakiye karın olağanüstü 
yedek akçe olarak ayrılmasını, 

- Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 14.398.532 YTL Brüt Dönem Karı 
bulunmaktadır. İş bu kardan 2.876.209 YTL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş 



sermayenin %5’ine ulaştığı için 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, 230.040 YTL tutarında 
II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasını, 8.985.883 YTL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 
2.306.400 YTL tutarında [1 YTL nominal değerli beher hisse senedine brüt 19,22YTL (%1922), net 
16.34 YTL (%1634)] brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasını, ve 31 Mayıs 2008 
tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda şirket yönetim kurulu’na yetki 
verilmesine, 

- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Adnan Adil İğnebekçili, 
Frederic Robert Colley ve, Abdülkadir Bayburtlu, Basri Utku, Ümit Güngördü’nün seçilmelerine, 

- Murakıplığa 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Ayda Arasıler, Tamer Okyayuz ve Sinan 
Özenbaş’ın seçilmesine oybirliği karar verildi.” 

Genel kurul toplantı tutanağı ile kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin 
“Şirketler” bölümünde  yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:23/05/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 23.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.05.2008 tarih ve 6 numaralı kar dağıtım tarihi ile ilgili aşağıdaki kararı 
almıştır. Şöyle ki; 
Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemelerinin, 28.05.2008-27.06.2008 tarihleri arasında, 
payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde kayden ödenmesine, 
Henüz kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait ve 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tahakkuk eden 
temettülerin ise, Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesi ve MKK’nın 30 Ocak 2008 tarih 294 
nolu Genel Mektubu çerçevesinde, bu senetler kaydileştirilinceye kadar hak sahiplerine ödenmemesine, 
şirketimiz uhdesinde tutulacak olan bu hakların ödemesinin, kaydileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 
yapılmasına, 
Şirketimiz 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 14 Mayıs 2008 tarihinde 
yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da kararlaştırıldığı üzere, brüt %1922, net %1634 olup, 1.-YTL 
nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 19,22 YTL, nakit net 16,34 YTL ödenmesine, 
Keyfiyetin hissedarlarımıza duyurulması bakımından gazetede ilan edilmesine karar verildi.” 

                
 
TARİH:30/05/2008 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 28/05/2008 tarihinde başlayan brüt % 1.922 , net % 1.634 oranında 
temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacakları 30/05/2008 

tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 

                
 
TARİH: 06/06/2008  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 06.06.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 

hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı 
Nominal 

Tutar 
(YTL)* 

Satış 
Süresi 

AFYON 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ 
T.A.Ş. 

E İBRAHİM FAYSAL 
SABUNCUOĞLU 

 4,230 15 
HAFTA 

 
TARİH: 20/06/2008  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 20.06.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 

hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının Adı-Soyadı 

Ünvanı 
Nominal 

Tutar (YTL)* 
Satış 

Süresi 

AFYON 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. E SONAT ÖZTÜRK 2,150 1 
HAFTA 



 
TARİH: 24/06/2008  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 24.06.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 

hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı 
Nominal 

Tutar 
(YTL) 

Satış 
Süres

i 

AFYON 1 
AFYON ÇİMENTO SANAYİ 
T.A.Ş. E 

T.C AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL 
İDARESİ 

        
73,300     5 YIL 

 
TARİH:15/07/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 15.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı alınan Yönetim Kurul 
Kararı uyarınca aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 04.08.2008 tarihinde saat : 11.00’de 
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid, Kadıköy, İstanbul adresindeki şirket merkezinde 
yapılacaktır. 
Gündem 
1. Açılış ve divan teşekkülü, 
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 
3. Ciments Français’nin Şirketimiz’de sahip olduğu ve Şirketimiz sermayesinin ve oy haklarının 

%76,51’ini temsil eden hisselerin OJSC Holding Company Sibirskiy Cement’e veya, OJSC Holding 
Company Sibirskiy Cement tarafından kontrol edilmesi kaydıyla, İstanbul Çimento Yatırımları 
A.Ş.’e devredilmesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 sayılı Halka Açık 
Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya 
Hisse Senedi toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 17. maddesi 3. fıkrasının 2. bendi uyarınca 
Genel Kurulun onayına sunulmasına, 

4. Dilek ve temenniler. ” 
Vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:04/08/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 04.08.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 

Şirket ortaklarından Ciments Français'nin şirket sermayesinde sahip olduğu 6.120.000 A Grubu Nama 
Yazılı Hisse Senedi ve 3.060.700 B Grubu Hamiline Hisse Senedi ile temsil edilen ve Şirket sermayesinin 
toplam 9.180.700 YTL sermayesine ve toplam sermayesi ile oy haklarının %76.51'na tekabül eden payının 
Ciments Français tarafından Rusya Federasyonu Kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan OJSC Holding 
Company Sibirskiy Cement'e veya, OJSC Holding Company Sibirskiy Cement tarafından kontrol ediliyor 
olması şartıyla İstanbul Çimento Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek olması nedeniyle söz konusu 
hisse senetleri ve oy haklarının iktisabının onaylanması hususunun oya sunulduğu ve Şirket toplam 
sermayesinin %78,49'nu temsil eden pay sahiplerinin oyları ile Şirket toplam sermayesi ile oy haklarının 
%76.51'nin OJSC Holding Company Sibirskiy Cement veya, OJSC Holding Company Sibirskiy Cement 
tarafından kontol ediliyor olması şartıyla İstanbul Çimento Yatırımları Anonim Şirketi tarafından iktisabının 
kabul edildiği bildirilmiştir. 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:25/09/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak Ciments Français adına EFG İstanbul 

Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen 24.09.2008 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Geçtiğimiz Nisan ayında Ciments Français ile OJSC Holding Company Sibirskiy Cement 
arasında yürürlüğe giren ve Ciments Français 'in Türkiye'deki SET Group varlıklarının 
satışına ilişkin olan Hisse Alım Sözleşmesi ile ilgili olarak, taraflar, işlemin kapanış tarihini 
20 Ekim 2008 tarihine erteleme konusunda anlaşmışlardır. OJSC Holding Company 
Sibirskiy Cement'e satılan varlıklar, SET Group Holding A.Ş. hisselerinin ve Set Beton 
Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 100'ünü ve Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 
hisselerinin % 76,51'ini teşkil etmektedir.  



Ciments Français yukarıdaki açıklamaların, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:39 
sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda taraflarına 
ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belge lerine uygun 
olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları 
gösterdiğini ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğunu beyan eder.” 

                
 
TARİH:21/10/2008 
 
HABER:  

AFYON Ciments Français’in 20.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Bilindiği üzere, geçtiğimiz Nisan ayında Ciments Français ile OJSC Holding Company Sibirskiy Cement 
arasında yürürlüğe giren Ciments Français'in Türkiye'deki Set Group varlıklarının satışına ilişkin olan 
Hisse Alım Sözleşmesi'nin (Sözleşme) kapanış tarihinin 20 Ekim 2008 tarihine ertelendiği Borsa 
Başkanlığınıza 24 Eylül 2008 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilmişti. 20 Ekim 2008 tarihi itibari ile 
kapanış işlemi gerçekleşmemiştir. Kapanış işleminin gerçekleşmemiş olması dolayısıyla Ciments 
Français Sözleşme'den doğan tüm haklarını saklı tutmaktadır. 
Ciments Français ve OJSC Holding Company Sibirskiy Cement iyi niyet çerçevesinde Set Grup 
varlıklarının satışı işlemiyle ilgili olarak görüşmelere devam edeceklerdir. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu 
takdirde ilgili gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır. (İngilizce metin ekte yer 
almaktadır.)”  

                
 
TARİH:23/10/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak OJSC Holding Company Sibirskiy Cement’in 22.10.2008 

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Ciments Français ile OJSC Holding Company Sibirskiy Cement (SibCem) arasında, Set Group Holding 
A.Ş. hisselerinin % 100'ünün, SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 100'ünün ve 
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Afyon) hisselerinin % 76,51'inin satılmasına ilişkin olarak imzalanmış olan 
hisse alım sözleşmesi gereğince yapılması gereken kapanış işlemi gerçekleşmemiştir. Taraflar 
sözkonusu satış işlemine ilişkin olarak görüşmelerini devam ettirmektedirler. Konu ile ilgili gelişmeler 
mevzuata uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktır. 

                
 
TARİH:03/11/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ile ilgili olarak Ciments Français'den gelen 31.10.2008 tarihli yazı aşağıya 

çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Çiments Français, OJSC Holding Company Sibirskiy Cement (SibCem) ile imzalamış olduğu ve 
Türkiye'de bulunan şirketlerinden SET Group Holding A.Ş., SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ve Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'deki (Afyon) hisselerinin satışına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesini, 
sözkonusu Sözleşmenin kapanış işlemlerinin öngörülen tarih itibariyle gerçekleşmemesi nedeniyle, 21 
Ekim 2008 tarihinde Sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanarak feshetmiştir.  
Fesih sonrasında benzer hüküm ve şartlarla yeni bir yapı üzerinde anlaşmak üzere gerçekleştirilen 
görüşmeler neticesinde taraflar işlemin makul bir süre zarfında tamamlanmasına imkan verecek uygun bir 
çözüm üzerinde anlaşamamış olup Ciments Français sözkonusu görüşmelerden çekilme kararı almıştır.” 

                
 
TARİH:02/12/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 02.12.2008 tarihli 13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 
ekonomik nedenlerle çimento ve klinker ihtiyacının azalması ve gereksiz stoklanmaya mahal vermemek 
amacıyla Afyon Çimento Fabrikasında mevcut 2 adet fırından üretim kapasitesi daha düşük olan 1.Nolu 
Fırının üretiminin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:02/12/2008 
 
HABER:  

AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  



“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 02.12.2008 tarihli 13 numaralı yönetim kurulu kararı ile 
ekonomik nedenlerle çimento ve klinker ihtiyacının azalması ve gereksiz stoklanmaya mahal vermemek 
amacıyla Afyon Çimento Fabrikasında mevcut 2 adet fırından üretim kapasitesi daha düşük olan 1. nolu 
Fırının üretiminin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.  
Fırının tekrar faaliyete gecirileceği tarih ekonomik gelişmeler doğrultusunda belirlenecek olup, sözkonusu 
1 nolu fırının aylık 14.000 ton klinker üretim kapasitesi mevcuttur. 1 nolu fırının durdurulması nedeniyle 
herhangi bir personel çıkısı sözkonusu olmayacak olup, bu durum mali tabloları da etkilemeyecektir.” 

                

 


