ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ticaret Ünvanı
Adresi
Telefon No.
Faks No.

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
: 0 (212) 586 80 00
: 0 (216) 389 58 63

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 72
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi
: ir@anadoluefes.com
Tarih
Konu

: 29.04.2021 / 10
: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
06.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere 30.04.2021 tarihinde
yapılması planlanan ve davet ilanı 07.04.2021 tarihli ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan Genel Kurul Toplantımız ise ilgili tarihi de kapsayan sokağa çıkma
kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 takvim yılı işlemlerinden
dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 25 Mayıs
2021 Salı günü saat 13:00’de “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka
E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan
toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili
mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Raporu
ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde
ve
www.anadoluefes.com
internet
adresinde
ortaklarımızın
tetkiklerine
hazır
bulundurulacaktır.
TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere
edilmesi,
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında
karar verilmesi,

7. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması
veya reddi,
8. Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
9. 2021 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun
seçilmesi,
10. Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin
süresinin uzatılmasına yönelik olarak ekli şekilde (Ek:1) tadil edilmesinin onaya
sunulması,
11. Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 14’üncü maddesinin
yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine yönelik olarak ekli
şekilde (Ek:2) tadil edilmesinin onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar
hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13. 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal
Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel
Kurul’a bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler
hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler

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.
N. ORHUN KÖSTEM
Mali İşler Grup Direktörü
29.04.2021

İ. KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü
29.04.2021

EK-1:
Eski Şekil

Yeni Şekil

SERMAYE

SERMAYE

MADDE 7

MADDE 7

Şirket 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 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 (dokuzyüz milyon 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 yüz altmış 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
paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını
haizdir.
İç
kaynaklardan
yapılan
sermaye
arttırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları
oranında pay verilecektir.

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.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapamaz.

tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapamaz.

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

EK-2:
Eski Şekil

Yeni Şekil

YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI

YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

MADDE 14

Yönetim
toplanır.

Kurulu

Şirket

işleri

gerektirdikçe Yönetim
toplanır.

Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam
sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması
şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile
alınır.

Kurulu

Şirket

işleri

gerektirdikçe

Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam
sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması
şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile
alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri
gibi,
toplantılara
vekil veremeyecekleri
gibi,
toplantılara
vekil
aracılığıyla da katılamazlar.
aracılığıyla da katılamazlar.
Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek
toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde
bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları,
kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda
yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az
üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde
bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları,
kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda
yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az
üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu

yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların
aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay
imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün
Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması
veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara
dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın
geçerliliği için gereklidir.
Kararların geçerliliği
olmalarına bağlıdır.

yazılıp,

imza

yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların
aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay
imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün
Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması
veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara
dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın
geçerliliği için gereklidir.

edilmiş Kararların geçerliliği
olmalarına bağlıdır.

yazılıp,

imza

edilmiş

Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim
Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak
isteyebilir.
isteyebilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları
Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak
Elektronik
Toplantı
Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.

