PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 15:00' de,
ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.
İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Aliağaİzmir’deki Şirket merkezi ile Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza No:14, 2. Kat, 8 no’lu Bağımsız Bölüm Şişliİstanbul adresindeki Petkim şube ve Sabail District, Bunyad Sardarov Street 9/6, Bakü, AZ1001 adreslerindeki Petkim
temsilciliğinde, www.petkim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30
uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına
bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı’na katılmak
istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki
paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından
görülemeyen ortaklarımızın, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri
durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce
saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
“kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Şirketimiz pay sahipleri (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da
katılabileceklerdir(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla
katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Toplantı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS
üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun,
toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya
temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini
yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay
sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan
ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması “ Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki
örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu
tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14
53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.
Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.

20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak
alınacak Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın onaya sunulması,

3.

Kapanış.
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI
VEKALETNAME
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin 20 / 02 / 2015 Cuma günü Saat 15:00’ de Aliağa‐İZMİR adresinde
yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 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 ediyorum.
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
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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle
verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 20/02/2015 tarihinde yapılacak Petkim Olağanüstü Genel Kurul
toplantısının 2. gündem maddesi ile ilgili olarak alınacak Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 8. ve 11. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin kararın
onaya sunulması,
3. Kapanış
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

ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba
ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri
oranında paylaştırılmıştır.

Madde 8- Şirket payları A ve C grubu olmak üzere iki gruba
ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri
oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE
GRUBU

HİSSEDA
R ADI

HİSSE
TÜRÜ

A

Socar
Turkey
Petrokimya
A.Ş.

Nama

Socar
Turkey
Petrokimya
A.Ş.

Nama

B

A

DİĞER

A

Socar
İzmir
Petrokimya
A.Ş.

C

ÖİB

Toplam

Nama

Nama

Nama

TOPLAM
HİSSE ADEDİ
11.000.000.000

40.000.000.000

HİSSELERİN
DEĞERİ (TL)

HİSSE
GRUBU

HİSSEDAR
ADI

HİSSE
TÜRÜ

TOPLAM
HİSSE ADEDİ

HİSSELERİN
DEĞERİ (TL)

A

Socar
Turkey
Petrokimya
A.Ş.

Nama

51.000.000.000

510.000.000,00

A

DİĞER

A

Socar
Turkey
Enerji A.Ş

C

ÖİB

110.000.000,00

400.000.000,00

38.678.431.890

386.784.318,90

10.321.568.109

103.215.681,09

1

0,01

100.000.000.00
0

1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir. C
grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece
devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu
Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday
gösterme hakkı” da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine
geçer.
15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların
kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir.
Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme
hakkı A Grubuna geçecektir.

Toplam

Nama

Nama

Nama

38.678.431.890

386.784.318,90

10.321.568.109

103.215.681,09

1

0,01

100.000.000.000

1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir. C
grubu paya işbu Esas Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece
devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna işbu
Esas Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday
gösterme hakkı” da sona erer.
15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların
kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir.
Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme
hakkı sona erer.

YÖNETİM KURULU:

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat
yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya
yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz)
üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu’nu teşekkül ettirirken, A
grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların
göstereceği 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir)
adayı seçmek zorundadır.

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat
yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya
yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz)
üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu’nu teşekkül ettirirken C
grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) adayı seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu
üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas
sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak
seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu
üyeleri işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve
esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi
gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun
Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle
doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel
Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul
tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini
tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek
seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A
grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin
göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek
seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi
gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun
Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yapacağı seçimle
doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel
Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul
tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini
tamamlar. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle
boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday
veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak
doldurulur.

grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin
göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği
doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle
boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday
veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak
doldurulur.
Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları
ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları
ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

