BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM
TEBLİĞİ’NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE
YAPILAN DUYURUDUR.
Olağanüstü Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25 Şubat 2020
tarihinde yayımlanmıştır.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa
her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile
imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi.
Sermaye (TL.)

Hisse Adedi/ Oy Hakkı

Nama/Hamiline

İmtiyaz Türü

143.235.330,-

14.323.533.000

Hamiline

Yok

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi.
1. Şirketimizin, Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma
suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin
"Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile
onaylanmıştır.
2. Birleşme ile ilgili tüm detaylı açıklamalar ilgili mevzuat ve düzenlemelere
uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Bolu
Çimento
Sanayii
A.Ş.’nin
Kurumsal
İnternet
Sitesi
(www.bolucimento.com.tr)’nde yer almaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu
üyeliği adaylığı şirkete iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı
ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini
etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler için ret
gerekçeleri.
1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim
kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

