SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere
24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat: 15:00’de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde
yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay
sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler veya
dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi
üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler .
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II30.1 Sayılı ‘‘Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’’ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği
bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.saraymatbaa.com.tr internet adresinden temin
edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi
imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziki yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
-Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
-Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
-Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğleri’nde öngörülen hususları da yerine getirerek,
aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini
imzalamak suretiyle katılabilirler.
-Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak
suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini,
öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi
olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 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.

GÜNDEM:

1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin
geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas
sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736110.04.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.0200060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,
3- Dilekler, kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR
1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı
Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.600.000 (OtuzAltıMilyonAltıYüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası
nominal değerde 3.000.000 (ÜçMilyon) adet A Grubu nama yazılı, 33.600.000 (OtuzÜçMilyonAltıYüzbin) adet B grubu hamiline
yazılı olmak üzere toplam 36.600.000 (OtuzAltıMilyonAltıYüzbin) adet paya bölünmüştür.
Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.
Esas sözleşme hükümlerine göre A grubu nama yazılı hisse sahiplerinin her hisse için 15 oy hakkına sahip olup, B grubu hamiline
yazılı hisse sahipleri ise her hisse için 1 oya hakkına sahiptir.
Pay Grupları

A grubu
B gurubu
Toplam

Pay Adeti

Sermaye Tutarı ( TL )

3.000.000 adet
33.600.000 adet
36.600.000 adet

3.000.000-TL
33.600.000-TL
36.600.000-TL

Oy Hakkı

45.000.000 adet
33.600.000 adet
78.600.000 adet

1- Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri
Şirketimizin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.
2- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin
tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

24 ŞUBAT 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AKIŞI
1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi gerçekleştirilecektir.
2- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Gündemde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğine ilişkin madde
bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun 31.12.2020 tarih ve 27 nolu kararı ile belirlenen, Sermaye Piyasası
Kurulunun 14.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 26.01.2021
tarih ve E-50035491-431.02-00060951913 sayılı yazılarıyla onay verilmiş olan Esas Sözleşme Tadil metni
aşağıdaki şekildedir

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ METİN
YENİ METİN
SERMAYE:

SERMAYE:

MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 08.04.2011 tarih ve 11/341 sayılı izni ile
bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
90.000.000 (Doksan Milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir)
Türk Lirası nominal değerde 90.000.000 (Doksan Milyon)
adet paya bölünmüştür.

MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 08.04.2011 tarih ve 11/341 sayılı izni ile
bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
90.000.000 (Doksan Milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir)
Türk Lirası nominal değerde 90.000.000 (Doksan Milyon)
adet paya bölünmüştür.

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 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 ilk yapılacak genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 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 ilk yapılacak genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
36.600.000
(otuzaltımilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye
her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 3.000.000
(üçmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 33.600.000
(otuzüçmilyonaltıyüzbin) adet B grubu hamiline yazılı olmak
üzere toplam 36.600.000 (otuzaltımilyonaltıyüzbin) adet
paya bölünmüştür.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
36.600.000
(otuzaltımilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye
her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 3.000.000
(üçmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 33.600.000
(otuzüçmilyonaltıyüzbin) adet B grubu hamiline yazılı olmak
üzere toplam 36.600.000 (otuzaltımilyonaltıyüzbin) adet
paya bölünmüştür.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme
hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada
işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden
payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na
başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru
anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif
eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar
arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını
devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay
vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A
grubu payların Borsa dışında yukarıdaki hükümlere aykırı
olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay
sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti
ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme
hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada
işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden
payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na
başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru
anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif
eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar
arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını
devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay
vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A
grubu payların Borsa dışında yukarıdaki hükümlere aykırı
olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay
sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti
ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

B grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye B grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A
grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar
karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında
yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu
pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç
edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A
grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar
karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında
yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu
pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç
edilir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına
kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile
primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil
edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına
kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile
primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil
edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.
artırılabilir veya azaltılabilir.
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-Dilekler, kapanış.
Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

EKLER:
EK-1 Vekaletname örneği

VEKALETNAME

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞKANLIĞI’NA
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş ’nin 24.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Balıkhisar Mah.
Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA, adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere ………………………………..T.C. Kimlik numaralı, Sn...................................................... vekil tayin ediyorum.

a)

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c)

Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat
yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
Gündem Maddeleri(*)
Kabul
Red
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Muhalefet Şerhi

B) PAY SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a- Grubu

:

b- Oy Oranı

:

c- Adet- Nominal Değeri

:

d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı

:

e- Hamiline-Nama yazılı olduğu

:

Pay Sahibinin – Adı Soyadı veya Unvanı: (TC NO/ VERGİ NO)
İmzası

:

Adresi

:

NOT:
1) (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

