
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 

Adresi  : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24   

                                                 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul 

Telefon No.   : 0 (212) 586 80 00  

Faks No.   : 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     : 16.06.2020 / 14 

Konu                                : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca 

yapılan açıklamadır. 

 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar: 
 
Şirketimizin 28.04.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden aynı 

tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz üzere Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 

tarihli kâr dağıtım önerisi 7244 Sayılı Kanun ile gelen kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 2019 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kâr dağıtımı 

yapılmamasına karar verilmişti. 

Daha sonra Ticaret Bakanlığı’nca 17.05.2020 Tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

ve kar dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliğin 5/(1)-(c) maddesi uyarınca 

30.09.2020 tarihine kadar borcu muaccel hale gelecek pay sahiplerine kar dağıtımı imkanı 

getirilmiştir.  

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygunluk görüşüne bağlı olarak, Yönetim 

Kurulumuzun tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL 

tutarındaki kâr dağıtımına yönelik önerisini görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel 

Toplantısının,  aşağıdaki gündemle, 09.07.2020 Perşembe günü saat 14:00’te “Fatih Sultan 

Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” 

adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk 

Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 

21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın 

tetkiklerine hazır bulundurulacaktır. 

Diğer taraftan toplanacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanması halinde;  

Dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerimizin temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi itibarıyla 

ayrılacaktır. Kâr dağıtımına ilişkin ödemeler, ilgili Tebliğ”in 5/(1)-(c) maddesi uyarınca aşağıda 

belirtilen şartlar dahilinde yapılacaktır:  

Pay sahiplerimize ait olup 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr 

dağıtım tarihi itibarıyla henüz pay sahiplerimizce ödenmemiş olan ve kredi/proje finansman 

http://www.anadoluefes.com/


sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetinin, ilgili Tebliğ uyarınca onaylı belge ile tevsik 

edilmesi gerekmektedir. Kâr payı ödemeleri; sadece pay sahiplerimizce bu borçların ifasında 

kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç tutarını aşmamak üzere 14.07.2020 tarihinden itibaren 

nakden yapılacaktır. Herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 

öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini tevsik etmeyen diğer pay sahiplerine ise kâr payı 

ödemeleri yine aşağıda belirtilen şekilde ve yasal sürenin uzatılmaması halinde 01.10.2020 

tarihinden itibaren yapılacaktır.  

1. Kâr payı alacağını, 14.07.2020 tarihinden itibaren tahsil etmek isteyen pay 

sahiplerimiz için, ilgili Tebliğ’in 6/(1)-c maddesi uyarınca “30.09.2020 tarihine kadar 

muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla da henüz 

ödenmemiş” yükümlülüklerini tevsik edici belgelerini (kredi veya proje finansmanı 

sözleşmelerine ilişkin Geri Ödeme Planı Tablolarını) ilgili banka/kurum onaylı olarak 

şirketimizin  “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 

34771 Ümraniye/İstanbul”  adresine “Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü” adına kendilerine ödeme yapılabilmesi için gerekli bilgilerin 

yer alacağı “Yatırımcı Bilgi Formu” ve Aracı Kurumların Merkezi Kaydi Sistem 

Uygulamasından alacağı “Hesap Rapor” dökümü  ile birlikte elden teslim etmeleri 

veya iadeli taahhütlü olarak göndermeleri için 02.07.2020 tarihinde mesai saati 

sonuna kadar süre verilmiştir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup 

02.07.2020 tarihinden sonra adresimize ulaşan evraklar işlenemeyecektir. Sayın 

ortaklarımızın süre sonunu beklemeden belgelerini tevdii konusunda gerekli 

hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. 

2. Kâr dağıtım önerisinin yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda onaylanması halinde 

14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak kâr payı ödemesi, ortaklarca ilgili Tebliğin 

5/(1)-c maddesinde belirtildiği şekilde muaccel hale gelen yükümlülüklerin nakden 

ifasında kullanılacak olması şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla bu kâr paylarının, Tebliğ 

kapsamına giren borçların doğduğu tarihe bakılmaksızın 30.09.2020 tarihine kadar 

muaccel hale gelecek kredi ve proje finansman sözleşmelerine ait borç tutarlarının 

ifasında kullanılması gerekmekte olup bununla ilgili sorumluluklar pay sahiplerinin 

kendilerine aittir. 

3. 02.07.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar ilgili kredi veya proje finansman 

sözleşmelerine ilişkin Geri Ödeme Planı Tablolarının banka/ilgili kurumca onaylanmış 

örneklerini şirketimize elden veya iadeli taahhütlü postayla ulaştırarak tevsik 

edemeyen pay sahiplerimize; kâr dağıtım tarihi itibarıyla hak kazandıkları hisselerine 

isabet eden kâr payları yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihinden itibaren 

ödenecektir. Ertelenen bu ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğ’in 4/(3)’üncü maddesi 

gereğince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 

4. Genel Kurul’da karar verilen kâr dağıtımı çerçevesinde, kredi borcunu tevsik eden pay 

sahiplerimize 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak kâr payı ödemeleri, sadece 

mevcudiyeti tevsik edilen ve 30.09.2020 tarihine kadar ifa edilecek yükümlülük tutarı 

kadarlık kısmı ile sınırlı olacak ve pay sahibinin hissesine isabet eden kâr payı tutarı 

daha fazla olsa bile ilgili Tebliğ çerçevesinde tevsik edilen kredi borcunu aşan kısım 

ödenmeyerek yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihine ertelenecektir. 

Ertelenen bu ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğ’in 4/(3)’üncü maddesi gereğince yine 

herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 

 

 



OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

 

2. Ticaret Bakanlığı’nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve kâr dağıtımı 

kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi 

ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi 

veya değiştirilerek kabulü, 

3. Kapanış 

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    İ. KEREM İŞERİ                                                              
Mali İşler Grup Direktörü                 Mali İşler Direktörü 

                16.06.2020                                    16.06.2020 


