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AFYON ÇİMENTO SANAYİ T. A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 

  

   
 
         

TOPLANTININ    
Yeri : SABANCI CENTER / İSTANBUL 
Tarihi : 21.01.2020 
Saati : 14:00 

Numarası : 278 
   
TOPLANTIDA BULUNANLAR   
Başkan  :   Tamer SAKA                    
Başkan Vekili : Hakan TİMUR 
Üye : Ülkü ÖZCAN 
Üye : Burak TURGUT ORHUN 

Üye : Fatma Dilek YARDIM 
Üye : Mehmet Nazmi AKDUMAN 
 
 
 
 

  

GÜNDEM  
 
Bedelli sermaye artışı yapılması 
 
 
GÖRÜŞME VE KARAR 
 

Şirketimiz sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal 
bünyeye kavuşturulması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye 

istinaden; 
  
- Şirketimizin 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000.-TL olan çıkarılmış 
sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL 
artırılarak 400.000.000.- TL’ye çıkarılmasına, 

 
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma 
haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, 

 
- Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 
tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

 
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış 
duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere 
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satılmasına, 
 

- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, ana 
hissedarımız Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış 

süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden, 
bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza 
başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,  

 
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile 
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının 
kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

 
- İşbu kararla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan 
işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına, 
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- Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması 
gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin 
yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, 
 
 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
 

 
 
 

 

Başkan  Başkan Vekili Üye 

Tamer SAKA Hakan TİMUR Ülkü ÖZCAN 

   

   

   

   

   

   

Üye Üye Üye 

Burak TURGUT ORHUN Fatma Dilek YARDIM Mehmet Nazmi AKDUMAN 


