TOPLANTI TUTANAGI
Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin 09.04.2021 Tarihinde
Yapilan 2020 yih faaliyet d6nemineiliskin Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin 2020 yili faaliyet donemine
iligkin olagan genel kurul toplantisi 09.04.2021 tarihinde, saat 14:30’da, sirket merkez adresi

olan Emek Mahallesi Agiroglu Caddesi No.147 41700 Darica/KOCAELIadresinde, Kocaeli
Ticaret [1 Miidtirliigii'ntin 01.04.2021

tarih ve E-80122446-431.03-00062846961

sayili

yazilariyla gérevlendirilen Bakanlik Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan
KURBANOGLU'nun gézetiminde baslamistir. Sirket yénetim kurulu_ tiyeleri ve bagimsiz
denetim sirketi temsilcisi toplantida hazir bulundular.
Toplantiya ait cagri ilant ; Kanun ve esas sézlesmede Sngoriildiigii gibi, giindemi de ihtiva
edecek sekilde, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayil,
Gazete Gebze Gazetesinin 17 Mart 2021 tarihli niishalarinda, sirket internet sitesinde ve
Kamu Aydinlatma Platformundailan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahipleriile
adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine 17 Mart 2021 tarihinde Darica
Postanesi’nden taahhiitlii mektupla, toplanti giin ve giindem ile gagri ilaninin nesredildigi
gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile siiresi iginde bildirim yapilmistir. Tiirk Ticaret Kanunu
ve ilgili mevzuat htiktimleri gergevesinde Elektronik Genel Kurul icin EGKSsisteminde de
Ongoriilen toplant: gagris1 yapilmistir. Hazir bulunanlarlistesinin tetkikinde, 300.000.000,TL toplam itibari degerde sirket ¢gikarilmis sermayesini temsil eden 30.000.000.000 adet
payin, toplam itibari degeri; 58.043.256,82 TL’ye tekabiil eden 5.804.325.682 adet payin
fiziken asaleten, toplam itibari degeri 162.248.229,97 TL’e tekabiil eden 16.224.822.997 adet
payin fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari degeri 6.684.250 TL’ye tekabiil eden
668.425.000 adet payin vekaleten, yine elektronik ortamdaitibari degeri 200.011,90 TL’ye
tekabiil eden 20.001.190 adet payin asaleten olmak iizere nihai toplam 227.175.748,68 TL
nominal bedelli 22.717.574.868 adet payin toplantida temsil edildigi ; gerek Kanun gerekse
esas sézlesmede olagan genel kurul toplantisi igin éngériilen asgari toplanti nisaplarinin
meveut oldugunun Bakanlik Temsilcileri tarafindan tespit edilmesi tizerine gtindem
maddelerinin goriistilmesine gecildi.
1, Gtindemin 1. Maddesi geregi toplanti, fiziki ve elektronik ortamda Yénetim Kurulu
Baskan Sn. Hayrettin CAYCI tarafindan ayn anda agildi. Yénetim Kurulu Baskani Sn.
Hayrettin CAYCI’nin yaptigi agilis konugsmasin takiben Bakanlik Temsilcisi séz alarak;
toplantiya asaleten ve vekaleten katilanlara herhangi biritirazin olup olmadigimi sordu itiraz
eden olmadi. Toplant: baskanligi segimine gegildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin CAYCI’nin
verdigi yazili Gnerge cer¢evesinde yapilan oylama sonucu Toplant: Baskanligina Sn. {brahim
HASELGIN
22.717.574.868 adet kabul oyu ile oybirligiyle segildi.Toplanti Baskan
tarafindan Elektronik genel kurul sistemini uygulamak iizere sirket personeli Sn. Sefiye
YAYLA, Sn.Demet TASKIN

toplanti yazmani olarak ve Sn. Ugur BULAT oy toplama

memuru olarak gérevlendirildi. Atatiirk, sehitlerimiz ve ebediye;
ortaklarimiz ve caliganlarimiz anisina saygi durusuna ge¢ildi
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hntikal eden kurucularimiz,

2.

Gitindemin 2. Maddesi geregi, toplanti tutanaklarinin genel kurul adina imzalanmasi

hususunda Toplanti Baskanligina yetki verilmesi 22.717.574.868 adet kabul oyu ile
oybirligiyle ile kabul edildi.
3. Gtindemin 3. Maddesi geregi sirketin 2020 yili faaliyetlerine iliskin faaliyet raporunun
goriistilmesine gegildi. Sirket ortaklarimizdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAS tarafindanverilen
yazili Onerge dogrultusunda faaliyet raporu ortaklarimiza toplanti Gncesi kitapgik olarak
dagitildigi, KAP'ta yayinlandigi ve internet sitesinde yer aldigi igin, dolayisi ile “okunmus”

kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapilan oylama sonucu 2020 faaliyet yili ile ilgili faaliyet
raporunun okunmus sayilmasina 20.001.190 adet red oyuna karsilik 22.697.573.678 adet
kabul oyu ile oygoklugu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplant: Baskani tarafindan
mtizakereye acildi. Salonda bulunan ortak Talat Basak séz aldi; gegen seneki olumsuzluklara
ragmen karartigindaki bu kadarartig1 nasil basarildigini sordu. Mali Genel Miidtir Yardimcis1
Umit ULUCAMcevaplamakiizere siz aldi; bir gok neden var tabiki. En 6nemli ve diger
girketlerden ayirt edici olarak kurumsalrisk yénetiminin, déviz risk y6netiminin, metal risk
yOnetiminin ¢okiyi yiiriittilmesidir. Gelir tablosundasatislarimiz gegen seneye gore %17 artis
gdstermisse de satin alma maaliyetlerimizde bu oranda bir artis olmadigindan ve diistik
maaliyetle yapilan satin almalarimizin etkisiyle briit karliligimizda ciddi bir artis
saglanmistir.Ayrica dtistik maaliyete kredi kullanimlarimizdan dolay: net finansman
giderlerimizde saglanan maaliyet avantajida sonuglarimizi olumlu etkilemistir. Bu arada,
sonuglarimiza déviz pozisyonumuzu iyi yonetmemizin ve déviz falzasi1 pozisyonumuzun
yarattigi olumlu avantaj olmustur. Bagli ortakliklarimiz ve istiraklerimiz de 2020 yilinda gok
olumlu performanslarsergilediler ve tamam1 2020 yilinda ¢ok énemli karlar elde etmislerdir.
Bu durum konsolide sonuglarimiza ¢ok énemli katki saglamistir. Ayrica katma degerli
satislarimizin artisi, krizi ve risklerimizi iyi ysnetmemizde de 6nemli etkenlerdendir.
4. Giindemin 4. Maddesi geregi Giireli Yeminli Mali Miisavirlik ve Bagimsiz Denetim
Hizmetleri A.S. tarafindan hazirlanan Sirketin 2020 dénemine ait
bagimsiz denetim

raporunun 6zetini Sn. Ibrahim HASELCIN okudu.

5. Gtindemin 5. Maddesi geregi, 2020 faaliyet yili ile ilgili konsolide finansal tablolarin
okunmasina gecildi. Sirket ortaklarimizdan Sn. Nurtekin KECECI tarafindan verilen yazili
6nerge dogrultusunda finansal tablolar ortaklarimiza toplanti 6ncesi dagitilan faaliyet raporu
kitapgigi igerisinde yer aldigi, KAP'ta agiklandigi ve internet sitesinde yayinlandigi icin,
dolayisi ile “okunmus” kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapilan oylama sonucu 2020
faaliyet yili ile ilgili finansal tablolarin okunmussayilmasi 20.001.190 adet red oyunakarsgilik
22.697.573.678 adet kabul oyu ile oycoklugu ile kabul edildi.

Sirketin 2020 yili ile ilgili konsolide finansal tablolarinin miizakeresine gegildi. Elektronik
ortamdan Mustafa FIRAT; Sayin Baskan 1. Halen grup btinyesinde 8-9 istirak vardir. Her yal
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ABD’deki 2 fabrikaya, Almanya ve Bulgaristan’a sermaye artirim nedeniyle milyonlarca
dolar aktarim yapilmaktadir. Istiraklerin sirket tizerindeki mali ytikti nedir? Bu sirketler ne
zamana ytik olmaktan ¢ikacak ve kara gececektir? 2. Halen sirketin elinde bulunan yatirim

amagli kiymetli tasinmazlarin degerlendirilmesi igin bir strateji gelistirildi mi? 3. Zaman
zaman Hanonti madeniyle ilgili davalarm kazanildigi bildirildi. Hanénti maden isletiminde
nasil bir strateji izleniyor? Son durum ve beklenti nedir?
Mali Genel Miidiir Yardimcisi Umit ULUCAM séz aldi; stratejik planlarimiz arasinda en
6nemli konuistiraklerimiz ile biiyiimek, global piyasalarda etkin ve verimli olmaktir. Bagli
ortakliklarimiz ve istiraklerimiz bize ytik degil ciddi katkilar saZlamaktadir. ABD’de bulunan
sirketimiz 2008’den beri faaliyet géstermekte olup her yil performans: artirmakta ve satis
artisi gdstermektedir. Bu yil %5’lik 6nemli bir karlilik saglamustir. 1.000 ton/aylardan 2.500
ton/aya ulasan satis performansim ve karliligini siirekli artiran bir girketimizdir. Konsolide
tablolarimiza 6nemli bir arti katkis: bulunmaktadir. Bulgaristandaki girketimiz gegen sene
faaliyete gegti. 2020 yilinda basabas noktasin: gecerek karlilik seviyesine geldi. Uretimi 700
ton/ay seviyesini gecti. Kurulus amaglari olan Avrupa Birligi avantajlarindan faydalanmak,
hep pazarlarimiza yapacagimiz satislarda vergi avantajlarindan faydalanmak, ulasim
kolaylhgi, hammadeye yakinlik, yeni pazar ve yeni miisteri avantajlar1 mevcuttur. Global
olarak hedef pazarlarimizda biiyiimemizde 6nemli katkilar1 bulunmaktadir.
Taginmazlarimizailiskin bazi galigmalarimiz yiiriitiilmektedir, bu ¢alismalarla ilgili herhangi
bir gelisme oldugunda KAP’ta duyuracagiz. Maden arastirmalarimiza iliskin olarak
caligmalarimiz devam ediyor, ruhsat siiremiz devam etmekte olup, yine gelisme oldugu
takdirde KAP’ta duyuracagiz.
2020 faaliyet yili ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapilan oylama sonucunda
finansal tablolar 20.000.190 adet red oyuna karsilik 22.697.574.678 adet kabul oyu ile
oy¢oklugu ile kabul edildi.
6. Gtindemin 6. Maddesi geregince y6netim kuruluiiyelerinin ibrasina gecildi ve yonetim
kurulu iiyelerinin ibrasi oya sunuldu. [bra oylamasinda Yénetim Kurulu’nun kendilerine ait
paylardan dogan oy haklarini kullanmadan yapilan oylama sonucu 12 kisilik Yénetim Kurulu
Uyeleri 2020 yilindaki faaliyet ve icraatlar1 sebebi ile Yénetim Kurulu iiyelerinin oylari
diginda kalan mevcut oylarin 20.001.190 adet red oya kargilik 16.858.648.560 adet kabul oyu
oy¢okluguyla ile ibra edildiler.
7. Gtindemin 7. maddesi kapsaminda kar dagitimi konusunungériisiilmesine gecildi. Daha
Once 11.03.2021 tarihli Y6netim Kurulu karar: ile Kap’ta agiklanan Kar Dagitim Teklifinde
yer alan, 239.376.252,- TL Net Dagitilabilir Kardan briit % 25 (0,25 TL) ve net %21,25
(0.2125 TL ) kar payi dagitilmasi ve dagitim tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesine
iliskin Y6netim Kurulununteklifi okundu. (Ek:1) Y6netim Kurulu énergesi 20.001.190 adet
red oyuna karsilik 22.697.573.678 adet kabul oyuile oygokluguilé
kakul edildi.

Elektronik ortamda katilan Mustafa FIRAT sirket biiyiimede ve karlilikta 11 alt girket ve 7
milyar TL ciro ile elde edilen kar yeterli gériilsede dagitilan temettii olduk¢a azdir, bir banka
promosyonu gértintimtinde olan temettiiniin giintin sartlarina uygun hale getirilmesi gerekir
dedi.
8. Giindemin 8. Maddesinin gériisiilmesine gecildi. Faaliyet raporunda bulunansirket
tarafindan 2020 dénemindeiiciincii kisiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konulari
hakkindapaysahiplerine Toplanti Baskami Sn. [brahim HASELCINtarafindanbilgi verildi.
9. Giindemin 9. Maddesinin gériistilmesine gecildi. Esas sézlesmemizin “Sermaye”baslikli
6. maddesindeki kayitli sermaye tavanimizin 600.000.000,- TL’ye gikarilmasi ve yeni yetki
stiresi igin(2021-2025); Yénetim Kurulumuzun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayili karan
ile Sermaye Piyasas1 Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayili
uygun goriisii ve Ticaret Bakanligi’nin 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896

sayili izinleri geregince Esas Sézlesmemizin “Sermaye”baslikli 6.Maddesinin ekteki sekilde
degisikligi oya sunuldu. (Ek:2) Esas Sézlesmemizin 6.maddesinin degisikligi 668.425.000 red
oyuna kargilik 22.049.149.868 kabul oyu ile oygoklugu ile kabul edildi.
10. Giindemin 10.maddesi geregince Sermaye Piyasasi Kurulu diizenlemeleri geregince
sirketin sosyal yardim amaci ile 2020 yilinda yaptig1 bagis ve yardimlar hakkinda pay
sahiplerine Toplanti Baskami Sn. [brahim Haselgin tarafindan bilgi verildi ve 2021 déneminde
yapilacak bagis ve yardimlar igin iist sinirin 500.000,-TL (Besyiizbin TL) olmasi hususunda
Y6netim Kurulununteklifi oya sunuldu. Neticede 500.000, - TL (Besyiizbin TL) tist sinir
teklifi 668.425.190 red oyuna karsilik 22.029.149.678 kabul oyu ile oygoklugu ile kabul

edildi.

11. Giindemin 11. Maddesinin gériisiilmesine gegildi. Sermaye Piyasas1 Kurulu diizenlemeleri
geregince Y6netim Kurulu Uyeleri ve Ust Diizey Yéneticilerinin ticretlendirme esaslari ve
ticret politikasi hakkinda pay sahiplerine Toplant: Baskani Sn. Ibrahim Haselgin tarafindan
bilgi verildi. Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayin BaskanSirketin maasve hertiirlii hak
ve menfaatlerinden faydalanan YOnetim Kurulu Uyelerinin ktictik yatirimcimin da hak ve
menfaatlerini korumasi ve bu konuda bir gaba géstermeleri gerekir. Yeni yénetimin bu
hassasiyet iginde olacagina inan1yorum dedi.
12. Giindemin 12. Maddesiningériisiilmesine gegildi. Yonetim kurulunun,sirketin 2021
yilina ait finansal tablolarinin Giireli Yeminli Mali Miisavirlik ve Bagimsiz Denetim
Hizmetleri A.S. tarafindan 1 yil siire ile denetiminin yapilmasi hysusundakiteklifi Toplanti

Baskan1 tarafindan oya sunuldu, neticede 20.000.190 adet red oyu
adet kabul oyuile oygokluguile kabul edildi.

ik 22.697.574.678

13. Sermaye Piyasasi Kurulunun dtizenlemeleri geregince Yénetim Kurulu tarafindan
belirlenen bagimsiz yénetim kurulu tiye adaylarinin segimine gegildi.Bu konuda Y6netim
Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarih ve 1628/21.05 sayili karar1 gergevesinde Genel Kurul’a

énerilen Ayhan ZEYTINOGLU, Mehmet BAHTIYAR ve Virma SOKMEN’in bagimsiz
aday olarak 6nerildigi gériildii. Baska bagimsiz aday basvurusu olup olmadigi soruldu, baska
aday ¢ikmadi. Toplantida hazir bulunan ve adaylik beyaninda bulunan adaylar Esas sézlesme
uyarinca yapilan gizli oy agik tasnif segim sonucunda asagida isimleri yazili adaylar
20.001.190 red oya karsilik
Sn.Ayhan ZEYTINOGLU
Sn.Mehmet BAHTIYAR
Sn. Virma SOKMEN

(T.C 51055344366)
(T.C 35756007058)
(T.C 45082195510)

—: 22.028.150.951
=: 22.028.150.951
=: 22.018.717.151

Adet kabul oyu ile oycoklugu ile 1 yil miiddetle Bagimsiz Yonetim Kurulu Uyesi olarak
segilmislerdir.
Elektronik ortamda Alpaslan KELLECI Bagimsiz Y6netim Kurulu Uyelerinin SPK seviye 3
lisans1 ya da isletme ekonomi doktorasi var m1, baZimsiz yénetim kurulu tiyelerini hangi
kriterlere gére segiyorsunuz? Toplanti Baskani; KAP’ta ve Sirket’in internet sitesinde
yayinlanan Genel Kurul Bilgilendirme dékiimani igerisinde Bagimsiz Y6netim Kurulu
tiyelerinin hakkinda detayli bilgi mevcuttur dedi.
14. YOnetim Kurulu Uyelerinin aylik briit ticretleri ile huzur haklarinin belirlenmesiile ilgili
giindemin 14. maddesinin gértisiilmesine gegildi. Sn. Htiseyin OZBOYACItarafindan,
Y6netim Kurulu tiyelerine Nisan 2021 tarihinden itibaren baslayip gelecek yil olagan genel
kurul toplantisinin yapilacagi ay dahil olmak tizere YOnetim Kurulu Baskaninin aylik ticretin
net 15.000,- TL/ay ve huzur hakkinin net 5.000 -TL/ay, Yonetim Kurulu Uyelerinin aylik
ticretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkinin net 1.500,-TL/ay, Bagimsiz Yénetim Kurulu

Uyelerinin aylik iicretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkinm net 5.000,-TL/ay,olarak
édenmesine dair dnergesi oya sunuldu. Onerge 688.426.190 red oyuna_ karsilik
22.029.148.678 kabul oyu ile oygoklugu ile kabul edildi.
Elektronik ortamda Alpaslan KELLECI Arge yatirimlarimin gegen senekitutar1 3,5 milyon
TL, huzur hakkina ayrilan para ise 11 milyon TL, burada bir tutarsizlik var, bizim ne
anlamamiz gerekiyor, ben Sarkuysan’1 daha yukarilarda gérmek istiyorum. Kar edip hisse
degerleri yiikselmis olsa bile Ulusal yiizde irtifa kaybediyor.
Mali Genel Miidtir Yardimcisi1 Umit ULUCAMsozaldi, dncelikle faaliyet raporumuzun 39.
sayfasinda yer alan 11 milyon TL’lik rakam sadece huzur hakkindan olusmamaktadir, bu
rakaminigerisinde tist diizey y6neticilerine saglanan ticret ve mali haklar da yer almaktadir
dedi. Umit ULUGAM devamla Arge merkezimizi yeni kuduk, calismalarimiz hizla devam

etmektedir. Arge harcamalarimiz gegen seneye oranla %30 artti ve faaliyetleri artarak devam
etmektedir dedi.

15. Giindemin 15. Maddesinin gériisiilmesine gegildi.
Kurulu Uyelerine Tiirk Ticaret Kanunun 395.ve 396
diizenlemeleri gergevesinde islem yapabilmesi igin
21.842.890 adet red oyuna karsilik 22.695.731.978
edilmistir.

Yapilan oylama neticesinde Yénetim
maddeleri ile Sermaye Piyasas: Kurulu
izin verilmesine elektronik ortamdaki
adet kabul oyu ile oygoklugu ile kabul

Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayin Baskan Ticaret Kanunu’nun séz konusu maddeleri
Yo6netim Kurulu Uyelerinin Sirket’e borclanmasinin yasaklanmastyla ilgili hiiktim olup
Sirketlerin sermayesinin korunmasi ilkesi konulmus ve TTK 358. Maddesinin
tamamlayicisidir. Kétiiye kullanimin engellenmesi amaciyla konuldugu anlasilmaktadir.
Béyle bir izin yetkisi genel kurula verilmis olsa dahi bu iznin verilmesi kanunun ruhuna
aykinidir. Ayni zamanda hukukgu olan Toplanti Baskani tam tersine kanunun ruhuna uygun
oldugunubelirtti, kanunun buna cevaz verdigini ve tiim girketlerce de uygulandigini séyledi.
16. Giindemin 16. Maddesinin gériisiilmesine gegildi. Elektronik ortamda Alpaslan KELLECI
Avrupa yesil mutabakat cergevesinde isletmeler déngiisel ekonmik modellere déntistimlerini
gerceklestiriyor, déngiisel ekonomi alaninda ne gibi ¢aligmalarimiz var dedi. YOnetim Kurulu
Baskan Hayrettin CAYCI s6zaldi; bu seneki faaliyet raporu kapagimizin konuile ilgili bakis

agimizi ortaya koymaktadir ve bu konudasiki calismalarimiz devam etmektedir, uyum igin ne
gerekiyorise yapacagiz dedi.
Elektronik Ortamda Mustafa FIRAT Sayin Baskan sirketin diinyadaki degisim ve
gelisimlerini géz ardi etmeden arge faaliyetlerini hizlandirarak alternatif tiretim ve
teknolojilerini takip ederek, siirdiiriilebilir bir vizyon olusturmasi gerekir. Sirket, dinamik bir
yapiya kavusturulmalidir. Sirketin 15-20 yil énceki dinamizmini ¢ok iyi biliyoruz tekrar bu

noktaya getirilmelidir. Genel Kurul’un hayirli olmasini dilerim dedi.
Salonda bulunan ortak Mustafa GEDIK Toplant: Baskanligina verdigi yazili soruda; Bakir
fiyatlarinin arttigint sdylediniz. Simdi Grafen teknolojisi bakirin yerini alacak, grafen
teknolojisi igin hazirliklariniz var mi, var ise ne asamadasiniz dedi.
Y6netim Kurulu Baskani Hayrettin CAYCI s6éz aldi; Sarkuysan’in esas tiretimi bakir
tiretimidir. Grafenden teknolojisi yeni bir teknoloji olup hentiz cok belirsiz, takip etmekteyiz
dedi.Salonda bulunan ortak Talat BASAK séz aldi, yénetime tesekkiir ediyorum, ayrica
Kibris Lefke bélgesinde Hollanda firmasinin galistirdigi bakir madeni atil duruyor, bununla
ilgili bir girisiminiz var m1 dedi. Y6netim Kurulu Baskani Hayrettin CAYCI s6z aldi;
Bahsettiginiz yerde bakir madenindenziyade atik var, orasi ile ilgilendik ancak Kibris devleti
oranin dncelikle eski hale getirilmesini istemektedir, eski hale getirmek igin harcanacak
masraf elde edilecek bakirin 100 kati tutarindadir, bu nede
ok anlamli degil dedi.
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mtizakerelerine ve usuliine iliskin herhangi bir itiraz olup olmadigini genel kurula sordu.
itiraz eden veya s6z alan olmadi. Ynetim Kurulu Baskani Sn. Hayrettin CAYCIséz aldi, zor
bir dénemdengegiyoruz,tiim sirketlerimiz olarak gayretle yolumuza devam ediyoruz diyerek
tim haziruna tesekkiir konusmasi yapti. Toplantrya Toplant: Baskani tarafindan saat:
15:55’de son verildi. isbu tutanak toplanti mahalinde bilgisayar ortaminda 6 suret olarak
diizenlenmis ve imzaaltina alinmistir.

Ek:1 Kar dagitim tablosu
Ek:2 Esas Sézlesme Tadil metni
Bakanhk Temsilcileri
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Kar Dagitim Onerisi
Sirketimizin, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tebligleri cercevesinde hazirlanan 31.12.2020 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dénem karindan,

Odenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akce diisiildiikten sonra bagislarin eklenmesiyle bulunan 239.376.252,- TL Net Dagitllabilir Dénem
Karinin Esas sézlegmemizin 25. maddesine gore asagidaki tabloda gérildugii sekilde dagitilmasini ve ortaklarimiza %21,25 net kar pay! verilmesini,
dagitim tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.
Bu teklifimiz kabul edildigi takdirde 300.000.000,-TLlik Odenmis Sermayemizin her 1,-TL nominal degerli hissesine Brit %25 (0,25TL),
Net %21,25 (0,2125 TL) nakit kar payi verilecektir.

Saygilarimizla,
Yonetim Kurulu

SARKUYSANELEKTROLITIK BAKIR SANAYi VE TICARETA.S.
2020 YILI KAR PAYI DAGITIM TABLOSU

1. Odenmis/Cikariimis Sermaye
2. Genel Kanuni YedekAkce(YasalKayitlara Gore)
Esas sézlesmeuyarinca kar dagitimindaimtiyaz var ise séz konusuimtiyazailiskin bilgi

300.000.000
47.411.471
Yoktur.
SPK'YA GORE

3. DONEM KARI

4. Vergiler(-)

Kurumlar Vergisi(-)

Ertelenmis Vergi Kargilign (-)

5. Net Dénem Kari

6. Gegmis Villar Zararlan(-)
7. Genel Kanuni YedekAkce (-)

YASAL KAYITLARA GORE

309.687.377

238.087.905

61.574.690

54.623.656

248.112.687

183.464.249

238.939.475
436.778

174,291,037

61.574.690
0

0
9.173.212

9. NET DAGITILABILIR DONEM KARI
10. Yiliginde Yapilan Bagislar(+)
Bagislar Eklenmis Net Dagitilabilir

Dénem Kari

54.623.656
0

0
9.173.212

239.376.252

12. OrtaklaraBirinci Kar Payi

Nakit

11,968,813
11.968.813

Toplam

11.968.813

Nakit
Bedelsiz

63.031.187
0

Bedelsiz

13. imtiyazhPay Sahiplerine Dagitilan Kar Pay!
14, Dagitilan Diger Kar Pay!
-Yénetim Kurulu Uyelerine Kar Pay!
15. intifa Senedi Sahiplerine Dagitilan Kar Pay!
16. Ortaklara ikinci Kar Pay!

Toplam

17. Genel Kanuni Yedek Akce (-)
18. Stati Yedekleri

0

0
8.222.342
8.222.342
0
63.031.187

63.031.187
6.822.234

0

19. Ozel Yedekleri
20. OLAGANUSTU YEDEK

21. Dagitilmasi Ongérillen Diger Kaynaklar

0

0
148,894,899

0
84,246.461

0

0

0

Gecmis Yil Kart

Olaganiistii Yedekler

0

0

Kanunve Esas Sézlesme Uyarinca Dagitilabilir Diger Yedekler

oO

0

0

KAR PAY! ORANLARI TABLOSU

PAY BASINA KARPAY!BILGILERIT
GRUBU

sf
TOPLAM DAGITILAN KARPAY!

NAKIT (TL)
NET

TOPLAM DAGITILAN
KAR
iM
PAY! / NET DAGITILABILIR
DONEM KARI

BEDELSIZ (TL)

ORAN %

;
Tn PAYA
1 TLNOMINALDEGERLI
IGABETEGEN CAR OAV

TUTARI(TL)

ORANI (%)

A

3,19

0,00

0,00

0,212500

21,2500

B

63.749.996,81

0,00

26,68

0,212500

21,2500

TOPLAM

63.750.000,00

0,00

26,68

0,212500

21,2500

be

~)

eee
ot]

SARKUYSANELEKTROLITIK BAKIR SANAYi VE TICARET ANONiMSiRKETI
ESAS SOZLESME'NIN6.MADDE DEGISIKLIGI

Eski Metin

Metin

SERMAYE

SERMAYE

MADDE - 6 - Sirket Sermaye Piyasasi Kanunu hiikiimlerine gére kayith sermayesistemini

MADDE - 6 - Sirket SermayePiyasas! Kanunu hiikiimlerine gére kayith sermaye sistemini

kabul etmis ve SermayePiyasasi Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayili izni ile bu sisteme

kabul etmis ve SermayePiyasas! Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayilt izni ile bu sisteme

gecmistir. Sirket’in kayitll sermaye tavani 300.000.000,-TL. (Gigyiizmilyon TurkLirasi) olup

gecmistir. Sirket’in kayith sermaye tavant 600.000.000,- TL. (altiyiizmilyon Tirk Lirast) olup

her biri 1 KR. (bir Kurus) itibari degerde 30.000.000.000 (otuzmilyar) paya boliinmiistir.

her biri 1 KR. (bir Kurus) itibari degerde 60.000.000.000 (altmismilyar) paya boliinmistiir.

SermayePiyasas! Kuruluncaverilen kayitl sermaye tavant izni, 2017-2021 yillari_ (5 yil) igin

Sermaye Piyasas! Kuruluncaverilen kayitl sermaye tavant izni, 2021-2025 yillari (5 yil) icin

gecerlidir. 2021 yili sonunda izin verilen kayith sermaye tavanina ulasilamamis olsa dahi,

gecerlidir. 2025 yili sonunda izin verilen kayitli sermaye tavanina ulasilamamis olsa dahi,

2021 yilindan sonra yénetim kurulunun sermayeartirim karart alabilmesi icin; daha énce

2025yilindan sonra yénetim kurulunun sermayeartirim karari alabilmesi igin; daha 6nce

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutari igin Sermaye Piyasasi Kurulundan izin almak

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutari igin SermayePiyasas! Kurulundan izin almak

suretiyle genel kuruldan yeni bir siire icin yetki almast zorunludur. $6z konusu yetkinin

suretiyle genel kuruldan yeni bir siire igin yetki almasi zorunludur. $6z konusu yetkinin

alinmamas! durumunda Sirket yénetim kurulu karartile sermaye artirimi yapamaz. Sirketin

alinmamasi durumunda Sirket yonetim kurulu karariile sermaye artirimi yapamaz. Sirketin

cikarilmis sermayesi 300.000.000,- TL (iicyiizmilyon TiirkLirasi) dir. Bu sermayeher biri 1 KR cikarilmis sermayesi 300.000.000,- TL(iicyiizmilyon TurkLirasi) dir. Bu sermaye her biri 1 KR

(bir Kurus ) itibari degerde_1.500 (binbesyiiz) adet A grubu nama yazili, 29.999.998.500 adet (bir Kurus ) itibari degerde 1.500 (binbesyiiz) adet A grubu nama yazih, 29.999.998.500 adet
B grubu hamiline yazili paya béliinmistiir. Bu sefer artirilan 100.000.000,-TL'lik sermayenin

B grubu hamiline yazili paya béliinmistiir. Bu sefer artirilan 100.000.000,-TL'lik sermayenin.

1.934.965,- TL'si Birlesme Primi hesabindan, 98.065.035,-TL'si Olaganiistii Yedekler

1.934.965,- TL'si Birlesme Primi hesabindan, 98.065.035,-TL'si Olaganiistii Yedekler

hesabindan karsilanmistir. Yénetim kurulu, 2017-2021 yillart arasinda SermayePiyasasi

hesabindan karsilanmistir. Yonetim kurulu, 2021-2025yillari arasinda Sermaye Piyasas!

Kanunu veilgili mevzuat hkiimlerine uygun olarak gerekli gérdiigii zamanlarda kayith

Kanunu veilgili mevzuat hGikiimlerine uygun olarak gerekli gordiigii zamanlarda kayith

sermaye tavanina kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazili pay ihra¢

sermaye tavanina kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazili pay ihra¢

ederek cikarilmis sermayeyi artirmayayetkilidir. Ayrica yonetim kurulu itibari degerinin

ederek cikarilmis sermayeyi artirmaya yetkilidir. Ayrica yonetim kurulu itibari degerinin

zerinde pay cikarmayave paysahiplerinin yeni pay alma haklarini kismen veya tamamen
dizerinde pay cikarmayave pay sahiplerinin yeni pay alma haklarini kismen veya tamamen
‘sinirlandirmaya,yurt igi ve/veya yurt disinda tahsisli sermayeartirimi yapmaya yetkilidir. Bu sinirlandirmaya,yurt igi ve/veya yurt disinda tahsisli sermaye artirim: yapmayayetkilidir. Bu
fikrada taninan yetki cercevesinde yénetim kurulunca alinan kararlar Sermaye Piyasasi
fikrada taninan yetki cercevesinde yénetim kuruluncaalinan kararlar Sermaye Piyasas!
Kurulu’nun belirledigi esaslar cergevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar

Kurulu’nun belirledigi esaslar cercevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar

kaydilestirme esaslari cercevesinde kayden izlenir.

kaydilestirme esaslari cergevesinde kayden izlenir.

