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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

İŞ KULELERİ KULE 3,34330
4.LEVENT-İSTANBUL
: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
: infotrakyacam@sisecam.com
:

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Esas Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:
Şirketimizin atık ısıdan elektrik üretimi için önlisans/lisans alınmasına karar
verilmiştir. Bu karar kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Elektrik Piyasası mevzuatı hükümlerine uyum sağlamak amacıyla Şirket esas
sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu
değişiklikleri içeren ekteki yeni metnin 3 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan
2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına
sunulmasına karar verilmiştir.

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.

ESKİ METİN
Madde 3:
AMAÇ VE KONU:

EASAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
YENİ METİN
Madde 3:
AMAÇ VE KONU:

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;
1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren
yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici
sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan
sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş
olanlara iştirak etmek.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;
1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan,
yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici
sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan
sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş
olanlara iştirak etmek.

2.

Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün
gerektirdiği
hallerde
şirketin
karlı
büyümesinin
ve
sürekliliğinin
risk
dağıtılarak güvence altına alınması ve
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik
olarak diğer sınai, ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda
şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak
etmek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün
gerektirdiği
hallerde
şirketin
karlı
büyümesinin
ve
sürekliliğinin
risk
dağıtılarak güvence altına alınması ve
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik
olarak diğer sınai, ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket
kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3.

Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal
hizmetler oluşturmaktır.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal
hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali
faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir.
Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde
yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali
faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir.
Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde
yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari,
sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve
özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta
ve
diğer
finansman
kuruluşlarının
sermayesine katılabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari,
sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve
özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta
ve
diğer
finansman
kuruluşlarının
sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı
satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt
içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara
iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi,
temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma
konuları ile ilgili hammadde, yardımcı

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı
satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt
içinde ve dışında şirketler kurabilir.
Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza,
sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin
çalışma konuları ile ilgili hammadde,

madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden,
makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin
iç ve dış tedariki gümrüklenmesi,
depolanması için gerekli önlemleri alabilir
ve bu konuda şirket kurabilir.

yardımcı madde, ambalaj malzemesi,
enerji, maden, makina-teçhizat, yarı
mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki
gümrüklenmesi, depolanması için gerekli
önlemleri alabilir ve bu konuda şirket
kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans,
patent ihtira beratı vb. haklara sahip
olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü
kişilere devredebilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans,
patent ihtira beratı vb. haklara sahip
olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü
kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine
getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve
aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden
çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir
ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine
şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir
veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.

5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine
getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve
aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden
çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir
ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine
şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir
veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat
taahhütlerine girişebilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat
taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve
dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve
işletebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve
dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve
işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri
kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri
kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya
yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket,
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer
menkul değerler satın alabilir. Kendisinde
mevcut paylarını (veya payları) veya diğer
menkul değerleri satabilir. Başkalarına
devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya
yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket,
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer
menkul değerler satın alabilir. Kendisinde
mevcut paylarını (veya payları) veya diğer
menkul değerleri satabilir. Başkalarına
devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular
çerçevesinde kendisi ve dahil olduğu
topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik
ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve
bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular
çerçevesinde kendisi ve dahil olduğu
topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik
ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve
bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a. Her türlü kara, deniz ve hava
vasıtaları ile dahili ve uluslararası
taşımacılık işleri yapabilir.
b. Her türlü yükleme, boşaltma, liman
işletmesi ve gümrükleme işleri
yapabilir.
c. Her
türlü
depolama,
özel
antrepoculuk,
ambalajlama
ve
paketleme işleri yapabilir.
d. a-b-c bölümlerindeki hususlar ile
ilgili bayilik, mümessillik, acentalık
ve komisyonculuk faaliyetlerinde
bulunabilir
ve
sözleşmeler
akdedebilir.
e. Yukarıdaki
hizmetleri
gerçekleştirmek için her türlü kara,
deniz ve hava taşıma araç ve
gereçlerini
satın
alabilir,
kiralayabilir, tamir ve bakım
hizmetleri ile bu araçların ithalat
dahil ticareti ve mümessilliğini
yapabilir.
Sahibi olduğu kara, deniz ve hava
taşıma araçlarını üçüncü kişilere
kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

a. Her türlü kara, deniz ve hava
vasıtaları ile dahili ve uluslararası
taşımacılık işleri yapabilir.
b. Her türlü yükleme, boşaltma, liman
işletmesi ve gümrükleme işleri
yapabilir.
c. Her
türlü
depolama,
özel
antrepoculuk,
ambalajlama
ve
paketleme işleri yapabilir.
d. a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili
bayilik, mümessillik, acentalık ve
komisyonculuk
faaliyetlerinde
bulunabilir
ve
sözleşmeler
akdedebilir.
e. Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek
için her türlü kara, deniz ve hava
taşıma araç ve gereçlerini satın
alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım
hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil
ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak
sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye
artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman
bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin
kefalet verebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak
sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye
artırımı, banka kredileri ile tahvilfinansman bonosu ihracı ve diğer
borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava
taşıma araçlarını üçüncü kişilere
kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış
yapabilir.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış
yapabilir.
13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi
kurulması,
işletmeye
alınması,
kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,
üretilen elektrik enerjisinin ve/veya
kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı
ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere
elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata
uygun olarak aşağıdaki konularda
faaliyette bulunacaktır:
a. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her
türlü tesisi kurmak, işletmeye almak,
devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
b. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya
kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi
tüzel kişilere, perakende satış lisansı
sahibi tüzel kişilere ve serbest
tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla
satmak,
c. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş
veya kurulacak dağıtım şirketleri ile
iştirak ilişkisine girmek,
d. Kurulmuş veya kurulacak elektrik
enerjisi üretim şirketleri ile iştirak
ilişkisine girmek.

Madde 6:
SERMAYE

Madde 6:
SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve
Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve
Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı
825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 Türk
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 Türk
Lirası olup herbiri 1 Kuruş itibari kıymette
Lirası olup herbiri 1 Kuruş itibari kıymette
150.000.000.000
adet
hamiline
paya
150.000.000.000 adet nama paya bölünmüştür.
bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 710.000.000 Türk
Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari
kıymette 71.000.000.000 adet hamiline yazılı
paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil
eden 710.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş
ve karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 710.000.000 Türk
Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari
kıymette 71.000.000.000 adet nama yazılı paya
bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
710.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve
karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 22:
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 22:
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü
değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki
değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp,
ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları
tarihinden itibaren üçüncü kişilere karşı geçerli
olur.

Bu esas sözleşmede, sermaye azaltımı dahil,
meydana gelecek her türlü değişikliklerin
sonuçlanması ve uygulanması Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınarak,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki
değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret
siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden
itibaren üçüncü kişilere karşı geçerli olur.
Madde 32:
PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
durumlar kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde
beş veya daha fazlasını temsil eden payların,
doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya

tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait
payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini
aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya
bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına
düşmesi sonucunu veren pay devirleri her
defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi
halinde de geçerlidir.
Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi,
mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın
kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da
pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına
tabidir.
Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde
Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
Madde 33:
BİRLEŞME HÜKÜMLERİ
Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle
birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret
Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca
yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel
kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak
lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından
devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun
birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurulu'ndan
onay
alınması
zorunludur.
Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri
onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde
sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak
ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin
borçlarını
ortadan
kaldıracak
hükümler
içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca
gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
Sermaye Piyasası mevzuatının birleşmeye ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.

