Duyuru No :1
31.12.2008

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden “Yeni” ibaresinin
kaldırılmasıyla 01.01.2009 tarihinden itibaren “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıflar
kendiliğinden “Türk Lirası”na dönüşecektir.
5083 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari
işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve
hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında “Türk Lirası” na veya
“Lira”ya yapılan atıfların, 2. maddede belirtilen bir milyon Türk Lirası (1.000.000)
eşittir bir Yeni Türk Lirası (1) değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış
sayılacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde “Türk
Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıfların da, 2. maddede belirtilen değişim oranında
“Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacağı tabiidir.
01.01.2009 tarihinden itibaren, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına
geçilmesinden sonra, ortaklarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan
eski senetlerin, nominal değeri “Yeni Türk Lirası” (“Yeni Türk Lirası” uygulaması
kalktıktan sonra da “Türk Lirası” olarak ifade edilecek) olan senetler ile
karıştırılmaması için tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin, bunlardaki
para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğu hususunun her kademede dikkate alınması
gerekmekte olup, sayın ortaklarımızın da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.
Bu itibarla “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçildiğinde,
ortaklarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin,
nominal değeri YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren “Y” ibaresi kalkacak olan
(değişim oranı uygulanmış) senetler ile karıştırılması ve anılan hususun ihtilaflara ve
suiistimallere yol açmasından Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
Saygı ile duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ AŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Duyuru No: 2
07.01.2009

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden “Yeni” ibaresinin
kaldırılmasıyla 01.01.2009 tarihinden itibaren “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıflar
kendiliğinden “Türk Lirası”na dönüşecektir.
5083 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari
işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve
hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında “Türk Lirası” na veya
“Lira”ya yapılan atıfların, 2. maddede belirtilen bir milyon Türk Lirası (1.000.000)
eşittir bir Yeni Türk Lirası (1) değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış
sayılacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde “Türk
Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıfların da, 2. maddede belirtilen değişim oranında
“Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacağı tabiidir.
01.01.2009 tarihinden itibaren, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına
geçilmesinden sonra, ortaklarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan
eski senetlerin, nominal değeri “Yeni Türk Lirası” (“Yeni Türk Lirası” uygulaması
kalktıktan sonra da “Türk Lirası” olarak ifade edilecek) olan senetler ile
karıştırılmaması için tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin, bunlardaki
para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğu hususunun her kademede dikkate alınması
gerekmekte olup, sayın ortaklarımızın da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.
Bu itibarla “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçildiğinde,
ortaklarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin,
nominal değeri YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren “Y” ibaresi kalkacak olan
(değişim oranı uygulanmış) senetler ile karıştırılması ve anılan hususun ihtilaflara ve
suiistimallere yol açmasından Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
Saygı ile duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ AŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Duyuru No: 3
27.01.2009

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLARIMIZIN ELLERİNDE BULUNAN HİSSE SENETLERİNİN YENİLERİ İLE
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Türkiye Cumhuriyeti devletinin para birimini belirleyen 5083 sayılı kanun ile Yeni Türk
Lirası uygulamasına geçilmiş, Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapan 5274 sayılı
kanunun 3 ncü maddesi ile de hisse senetlerinin itibari kıymeti bir Yeni Kuruş ve
katları şeklinde olmayan anonim şirketlerin 31.12.2009 tarihine kadar kanuna intibak
ederek hisse senetlerini değiştirmeleri hükmedilmiştir. Daha sonra 05.05.2007 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirasından “ yeni “ ibaresinin kaldırılması
uygulamasına geçilmesi ve uygulamanın 01.01.2009 tarihinden başlaması
kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla 2009 yılı içinde yapılması planlanan hisse senedi değişiklikleri öne
alınarak, Yeni Türk Lirası ile ifade edilen hisse senedi basım işlemleri için gerekli
prosedürler tamamlanmış ve 9 ncu tertip hisse senetleri bastırılmıştır..
Sayın ortaklarımızın ellerinde bulunan ve Türk Lirası ile ifade edilen 1,2,3,4,5,6,7 ve 8
nci tertip hisse senetleri, Yeni Türk Lirası ile ifade edilen 9 ncu tertip hisse senetleri
ile değiştirilecektir..bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri
1000 (bin) Türk Lirası değerinde 10 adet pay karşılığında 1(bir) Yeni Kuruşluk 1(bir)
adet hisse senedi verilecektir.izah edilen şekilde yapılacak değişim sonucunda
ortaklarımızın ellerinde 1 Yeni Kuruş’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu
düzenlenecektir.
Hisse senedi değişimi ve pay birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip
olduğu paylardan doğan hakları saklı bulunmaktadır.
Sayın ortaklarımızın kullanılmamış kuponları da ihitiva eden ve Türk Lirası ile ifade
edilen 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nci tertip hisse senetlerini şirketimiz Genel Müdürlüğünde
bulunan Hissedarlar servisine tevdi etmeleri ve Yeni Türk Lirası ile ifade edilen 9 ncu
tertip yeni hisse senetlerini almaları gerekmektedir.
Saygı ile duyurulur
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Duyuru No: 4
05.03.2009

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01
Nisan2009 günü saat 10:00’da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere,
Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresindeki Genel
Müdürlük binasında yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, T.Ticaret Kanunu’nun 360. maddesi
uyarınca toplantıdan bir hafta öncesine kadar Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300
K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne,
sahip oldukları pay senetlerini tevdii ederek giriş kartı almalarını ve bizzat veya bir temsilci
vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzaları noter’ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Giriş kartı almamış hisse senedi sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen
mümkün değildir.
T.Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi gereğince 2008 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu
Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilânço ve Gelir Tablosu toplantı
tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.NİN. 01.04.2009 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim
Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Bilânço ve
Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmeleri,
6. 2008 yılı Kârının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim
Kurulu Kararının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
9. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2009 yılında yapılması muhtemel bağış ve yardımların azami tutarı için Yönetim
Kurulu’na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem
yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 01.04.2009 günü saat 10:00’da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1
İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
................................................................. Vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) 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.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oy’da imtiyaz olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

:

İMZASI

:

ADRESİ

:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı
için açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını
Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname
formuna ekler.

Duyuru No:5
Duyuru Tarihi : 15.10.2009
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Sermaye Artırımı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.11.2009 Perşembe günü
saat 10:00’da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresindeki
Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini 30.10.2009 tarihine
kadar Şirket Merkezine tevdii ederek, giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bulunamayacak
Ortakların, kendilerini temsil edecek şahıs için tanzim edecekleri vekâletname örneği aşağıda
gösterilmiştir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
GÜNDEM
1. Başkanlık divanı teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki
verilmesi,
2. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadili için karar alınması,
3. Ana Sözleşmenin Geçici 1 nci maddesinin tadili için karar alınması,
4. İç kaynaklardan karşılanarak artırılan sermaye için, Ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacak hisse
senetlerinin, dağıtım şeklinin belirlenmesi,
5. Dilekler ve Temenniler,
6. Kapanış
VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 12.11.2009 günü Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300
K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................ vekil tayin ediyorum.
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) 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.)
B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oy’da imtiyaz olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere
onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna
ekler.

Duyuru No:6
Duyuru Tarihi : 15.10.2009
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Sermaye Artırımı ile ilgili 12.11.2009 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınacak kararların görüşülmesi amacıyla Şirketimiz A Grubu hisse senedi
sahiplerinin T.T.K.’nun 391. maddesi uyarınca yapılması gereken hususi toplantısı 12.11.2009
Perşembe günü, saat 11:00’de Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501
Alsancak/İZMİR adresindeki Şirket Genel Merkezinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini 30.10.2009
tarihine kadar Şirket Merkezine tevdii ederek, giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda
bulunamayacak Ortakların, kendilerini temsil edecek şahıs için tanzim edecekleri vekâletname
örneği aşağıda gösterilmiştir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
1. Başkanlık divanı teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki
verilmesi,
2. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadili için karar alınması,
3. Ana Sözleşmenin Geçici 1 nci maddesinin tadili için karar alınması,
4. İç kaynaklardan karşılanarak artırılan sermaye için, Ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacak hisse
senetlerinin, dağıtım şeklinin belirlenmesi,
5. Dilekler ve Temenniler,
6. Kapanış
VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 12.11.2009 günü Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300
K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................ vekil tayin ediyorum.
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) 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.)
B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oy’da imtiyaz olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama
yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere
onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

Duyuru No:7
Duyuru Tarihi : 21.01.2010

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
BEDELSİZ PAY DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURUDUR
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından
karşılanmak suretiyle 3.580.200,- Türk Lirasından 6.000.000,- Türk Lirasına yükseltilmesi
nedeniyle çıkarılacak hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nca 11.12.2009 tarih ve 106 /
711 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklarımızın ve hisse senetlerinin kurul
veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez
Ortaklarımızın iç kaynaklardan karşılanan 2.419.800-TL’lık kısma karşılık mevcut paylarının
% 67,58 'i oranında bedelsiz hisse senedi alma hakları bulunmaktadır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Ortaklarımız sahip oldukları hisse senetlerinin "12" nolu yeni pay alma kuponu ile birlikte
aşağıda belirtilen adrese müracaat ederek yeni hisse senetlerini alabilirler.
Bu işlemler herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
BAŞVURU YERLERİ
Bedelsiz verilecek hisse senetlerinin dağıtım işlemleri 01.02.2010 tarihinden itibaren aşağıda
belirtilen ortaklığımız Genel Müdürlük adresinde 09;00 - 18;00 saatleri arasında yapılacaktır.

ADRES:
Cumhuriyet bulvarı no:300 kat:5
Alsancak-İZMİR
Tel : (0 232) 463 59 33
Duyuru No : 8
Duyuru Tarihi : 08.03.2010
SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2010
günü saat 10:00’da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Cumhuriyet Bulvarı
Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresindeki
Genel Müdürlük binasında
yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, T.Ticaret Kanunu’nun 360. maddesi uyarınca
toplantıdan bir hafta öncesine kadar Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501
Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne, sahip oldukları
pay senetlerini tevdii ederek giriş kartı almalarını ve bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul
Toplantısına katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzaları noter’ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Giriş kartı almamış hisse senedi sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen mümkün
değildir.
T.Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi gereğince 2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi
Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilânço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce
Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.NİN. 30.03.2010 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi.
2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu
Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı Bilânço ve Gelir
tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
2009 yılı Kârının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminin yapılması,
Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu
Kararının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2010 yılında
yapılması muhtemel bağış ve yardımların azami tutarı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem
yapabilmeleri için izin verilmesi,
Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 30.03.2010 günü saat 10:00’da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi
No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................................. Vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
e) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
f) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
g) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
h) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
f) Tertip ve Serisi
g) Numarası
h) Adet-Nominal Değeri
i) Oy’da imtiyaz olup olmadığı
j) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere
onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

Duyuru No : 9
Duyuru Tarihi : 23.02.2011
SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2011
günü saat 10:30 ’da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gazi Osmanpaşa
Bulvarı No:7 İzmir adresinde, Hilton Otelinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, T.Ticaret Kanunu’nun 360. maddesi uyarınca
toplantıdan bir hafta öncesine kadar 1476 sokak No:2-Aksoy Residence- Kat:13/A D:42
Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne, sahip oldukları
pay senetlerini tevdii ederek giriş kartı almalarını ve bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul
Toplantısına katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzaları noter’ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Giriş kartı almamış hisse senedi sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen mümkün
değildir.
T.Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi gereğince 2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi
Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilânço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce
Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.NİN. 16.03.2011 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu
Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı
Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2010 yılı Kârının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu
Kararının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
9. Ana Sözleşmenin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 ncü maddesinin tadili için karar
alınması,
10. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2011 yılında
yapılması muhtemel bağış ve yardımların azami tutarı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem
yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.
VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 16.03.2011 günü saat 10:30’da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 İZMİR
adresindeki Hilton Otelinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere ................................................................. Vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
Tertip ve Serisi
Numarası
Adet-Nominal Değeri
Oy’da imtiyaz olup olmadığı
Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI
:
ADRESİ
:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere
onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

Duyuru No : 10
Duyuru Tarihi : 21.03.2011
SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
16.03.2011 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2010 yılına
ait Kâr Payları, 2010 yılı kâr payı kuponu karşılığında, 01.04.2011-31.05.2011 tarihleri arasında 1476
Sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D:42 Alsancak-İZMİR adresindeki şirket merkezinde dağıtılmaya
başlanacaktır.
Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

Duyuru No : 11
Duyuru Tarihi : 12.03.2012
SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan
2012 günü saat 10:00 ’da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gazi
Osmanpaşa Bulvarı No:7 İzmir adresinde, Hilton Otelinde yapılacaktır.
Genel Kurul’a katılım başvurusu Merkezi Kaydi Sistem(MKS) Genel Kurul Uygulamaları kullanılarak
yapılabilecektir. Bu çerçevede hisse senetleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız,
hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK’dan alacakları Genel Kurul Blokaj formu
ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımız ise,
toplantıdan bir hafta öncesine kadar 1476 sokak No:2-Aksoy Residence- Kat:13/A D:42 Alsancak /
İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne, sahip oldukları pay
senetlerini tevdii ederek giriş kartı alabileceklerdir. Giriş kartını almış olan ortaklarımız bizzat veya bir
temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Giriş kartı almamış hisse senedi
sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen mümkün değildir.
Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzaları noter’ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

T.Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi gereğince 2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi
Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilânço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce
Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.NİN. 10.04.2012 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve
Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı
Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2011 yılı Kârının dağıtılması hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin
belirlenmesi,
8. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
10. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu
Kararının görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda
değişiklik yapılması için karar alınması,
12. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem
yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.
VEKALETNAME
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin 10.04.2012 günü saat 10:00’da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 İZMİR
adresindeki Hilton Otelinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere ................................................................. Vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
i) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
j) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
k) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
l) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
k) Tertip ve Serisi
l) Numarası
m) Adet-Nominal Değeri
n) Oy’da imtiyaz olup olmadığı
o) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere
onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

