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�irketin Unvaш
Madde 3.

�iRКETLER
ANКARA
Ankara
Тicaret
Memurlugu'ndan

Sicili

Sicil No: 289100
Ticaret Unvaш
AKKUYU NGS ELEKTRiK
URETiM ANONiM �iRKETi
Adres: Eski�ehir Yolu Armada
i� Merkezi Oda No: 1405 Sogiitozii
<;ankaya/Ankara
Yukaпda ticaret sicili numaras1,
iinvaш ve adresi yazJ\1 �irkete ait
a�ag1daki hususlaпn 13.12.201О
tarihinde tescil edildigi ilan olunur.
Konu: Yeni Kurulu�
Noter Onay1: Beyoglu 18. NT
10.12.2010-25202 nolu yevmiye
Sermaye: 150.000.000.00.-TL
Akkuyu NGS Elektrik Uretim
Anonim �irketi Ana Sozle�mesi
Kurulu�
Madde 1.
A�ag1da men�eleri ve isimleri
verilmi� kurucular tarafшdan ve
arasшda Tiirk Ticaret Kanununun
anonim �irketlerin ani kurulu�u
hakkшdaki
hiikiimleri
9er9evesinde bir anonim �irket
kurulmu�tur.
Kurucular
Madde 2.
1.
Anonim
�irket
"Atomstroyexport" (ASE) (Rus
�irketi)
Kay1tl1 Adresi: Bina 3, 35,
Malaya Ordynka Sokag1, 115184,
Moskova, Rusya Federasyonu.
2. Halka A91k Anonim �irket
"INTER RAO UES" (OJSC
"INTER RAO UES") (Rus �irketi)
Kay1tl1 Adresi: 7. <;1k1�, 12
Naberezhnaya Krasnaya Presnia,
Moskova, Rusya Federasyonu,
123610.
3. Halka A91k Anonim �irket
"Niikleer Enerji Santrallerinde
Elektrik ve Termal Enerji Uretimi
i9in Rus Konzerni" (JSC "Konzern
Rosenergoatom") (Rus �irketi)
Kay1tl1 Adresi: 25, Ferganskaya
Sokag1, 109557, Moskova, Rusya
Federasyonu.
4. Niikleer Santrallerin Devreye
Alшmas1, Faaliyetin Geli�tirilmesi
ve
Yonetilmesi
ama9!1
"Atomtechenergo" Anonim �irketi
(JSC "Atomtechenergo") (Rus
�irketi)
Kay1tl1
Adresi:
23
Communisticheskaya
Sokag1,
Mytyshi �ehri, Moskova Bolgesi,
Rusya Federasyonu.
5. Halka A91k Anonim �irket
"Atomenergoremont"
(PJSC
"Atomenergoremont")
(Rus
�irketi)
Kay1tl1
Adresi:
23
Communisticheskaya
Sokag1,
Mytyshi �ehri, Moskova Bolgesi,
Rusya Federasyonu.

�irketin unvaш "Akkuyu NGS
Elektrik
Uretim
Anonim
�irketi"dir. Bundan sonra "�irket"
olarak aшlacakt1r.
�irket'in Miiddeti
Madde 4.
�irket, Tiirk Ticaret Kanunu'nun
300. maddesi uyaпnca �irket'in
Ticaret Sicil'inde tescil ve
ilanшdan itibaren siiresiz olarak
kurulmu�tur. Ancak �irket, Tiirk
Ticaret Kanunu hiikiimlerine gore
fesholunabilir.
Аmщ: ve Kapsam Madde 5.
Tiim diger ilgili mevzuata
uymas1 kayd1yla �irket'in amac1 ve
kapsam1, diger ilgili yiiriirliikteki
kanun ve diizenlemelerle izin
verildigi ol9iide, zaman zaman
sahip olabilecegi izin ve lisanslara
tabi olmak ve Tiirkiye Cumhuriyeti
Hiikiimeti ile Rusya Federasyonu
Hiikiimeti
arasшda
Tiirkiye
Cumhuriyeti'nde
Akkuyu
Sahas1'nda bir Niikleer Gii9
Santralinin Tesisine ve i�letimine
dair i�birligine ili�kin 12 May1s
201О tarihli Anla�ma'ya uygun
olmak kayd1yla:
1. 12 May1s 2010 tarihli, Rusya
Federasyonu Hiikiimeti ile Tiirkiye
Cumhuriyeti Hiikiimeti arasшda
Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu
Sahas1'nda bir Niikleer Gii9
Santralinin Tesisine ve i�letimine
dair i�birligine ili�kin Anla�ma'ya
uygun olarak: (а) Tiirkiye'de bir
veya daha fazla iinitesi olan bir
niikleer santrali ve (Ь) Yonetim
Kurulu'nun gorii�lerine gore
yukaпda bahsedilenlere yard1mc1
veya tamamlay1c1 nitelikte olan
diger уар1 ve altyap1 tesislerini
tasarlamak, in�a etmek, finanse
etmek, sahip olmak, i�letmek,
muhafaza etmek, at1k yonetim
faaliyetlerini
yiiriitmek
ve
devreden 91karmak;
2. �irket tarafшdan sahip olunan
ve i�letilen santralin iiretimi
ve/veya kapasitesi ve �irket
tarafшdan satш alшan iiretim
fazlas1 ve/veya kapasite ve/veya
menfaatler ile ilgili olarak iiretim
ve/veya kapasiteyi ve/veya zaman
zaman ihra9 edilen diger herhangi
menfaatleri (Уalшzca Tiirk Milli
Kotas1
kapsamшda
degerlendirilecek olan
ye�il
sertifikalar ve ongoriilmemi�
olumlu d1�sall1klar gibi) satmak
ve/veya ihra9 etmek
3. Arac1 niteliginde hareket
etmeme ko�uluyla, diger �irket ve
kurulu�laпn hisselerini veya diger
katJl1m рауlапш veya уаtшmlапш
edinmek, sahip olmak, satmak ve
her hangi bir �ekilde i�tigal etmek;
ve
4. Yonetim Kurulu'nun istegi
dogrultusunda,
yukaпda
sayilanlarla ilgili olarak (k1smen
veya tamamen sahip olunan bag\1
kurulu�laпn kurulmas1 da dahil
olmak iizere) bu tiir diger
faaliyetlerde bulunmak.
�irket ama9 ve kapsam1ш
ger9ekle�tirmek 19ш a�ag1da
sayilan faaliyetlerde bulunabilir:

1. Yatшm kredileri, uzun, orta
ve k1sa vadeli krediler, miilk veya
garanti kredileri, emtia kredileri,
a91k krediler, menkul k1ymetler
avans kredileri ve i9 ve d1�
piyasalardan kurumsal i� hedefleri
i9in herhangi benzer veya fark\1
9e�it krediler i9in ba�vurmak ve
kredi almak;
2. ister kendi аdша, ister ii9iincii
taraf olan tiizel veya ger9ek ki�iler
аdша teminat, giivence, ticari
i�letme ve ekipman rehini veya
menkuller iizerinde bor9 ve
krediler kar�J\1gшda uygulanabilir
diger
muhtelif
teminatlaп
olu�turmak veya vermek ve
bunlaпn kaldшlmas1ш talep
etmek;
3. �irket'in alacaklaпш teminat
altшa almak amac1yla rehinler,
ipotekler, garantiler, ticari i�letme
rehinleri ve ta�1шr rehinleri ve
uygulanabilir her tiirlii teminat
аrас1ш kabul etmek ve bunlaп
kald1rmak;
4. Her tiirlii finansal, ticari, sшai
ve idari tasarruf, yatшmlar ve
faaliyetlerde bulunmak ve diger
ger9ek ve tiizel ki�ilerle her tiirlii
ortakl1klar kurmak ve kurulmu�
ortakl1klara
kablmak
veya
ayпlmak,
ve
tiim
bunlaп
ger9ekle�tirmek amac1yla yabanc1
sermaye getirerek ortak �irketler
kurmak;
5. �irket'in kurulu� ama9laпna
uygun olarak irtifak haklaпш,
intifa
haklaпш,
ta�шmaz
takyidatlaпш, kat miilkiyetlerini ve
kat irtifaklaпш, ipotekleri ve
ta�шmazlara uygulanabilir tiim
diger teminatlaп ve soz konusu
teminatlara ili�kin tiim haklaп satш
almak, devretmek, temlik etmek,
kiralamak, kiraya vermek, satmak,
yaratmak ve tescil etmek, �irket
tarafшdan veya diger ki�iler veya
kurulu�lar tarafшdan sahip olunan
tiim ta�шmazlar ve tesisler
iizerinde teminat olu�turmak ve
bunlaп kald1rmak;
6. Fabrikalar, depolar, ticari
i�letmeler ve idari binalar ve diger
her tiirlii уар1у1 in�a etmek;
7. Marka, patent, know-how ve
tiim diger fikri miilkiyet haklaпш
satш almak, devretmek ve temlik
etmek ve bu haklara ili�kin olarak
ara�t1rma geli�tirme faaliyet ve
harcamalaп yapmak amac1yla
lisans anla�malaп yapmak,

No: 1405, Armada i� Merkezi,
Eski�ehir Уolu, 06520 Sogiitozii,
<;ankaya, Ankara'd1r.
Herhangi bir adres degi�ikligi
olmas1 halinde, yiiriirliikteki
kanunlar 9er9evesinde Ticaret
Sicil'de
tescil
edilmesini
miiteakiben
Ticaret
Sicil
Gazetesi'nde ilan olunacak ve soz
konusu
durum
Tiirkiye
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Bakanl1g1'na bildirilecektir.
�irket, gerekli mercilerden 1zш
almak kayd1yla, yurti9inde veya
yurtd1�шda Yonetim Kurulu'nun
ilgili karaпyla �ubeler a9abilir.
Tiirkiye d1�шda herhangi bir yerde
yerle�ik �ubelerin faaliyetlerinin
Tiirkiye'de yiiriitiilen faaliyetler ile
baglantJl1 olmalaп durumunda, bu
faaliyetler Tiirk mevzuatшa tabi
tutulacakt1r.
Sermaye
Madde 7.
�irket'in sermayesi 150.000.000
TL'dir. Bu sermaye her biri 150 TL
nominal degere sahiр 1.ООО.ООО
adet kay1tl1 hisseye boliinmii�tiir.
�irket sermayesi kurucular
tarafшdan tiim takyidatlardan ari
olarak
taahhiit
olunmu�tur.
Hissedarlar taahhiit etmi� olduklaп
sermayenin dortte birini ana
sozle�menin 4. maddesine uygun
olarak �irket'in kurulu�unun
tescilini takip eden ii9 ау
i9erisinde, kаlашш da kurulu�u
takip eden 3 (ii9) yil i9erisinde
yat1racaklard1r.
Mevcut hisseler ve hissedarl1k
yap1s1 a�ag1daki gibldir:
Hissedar:
1.
JSC
"Atomstroyexport"
Yiizde Hisse Оrаш: %33.33
Hisse Say1s1: 333.300
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
49.995.000
Hissedar: 2. НАА� INTER RAO
UES
Yiizde Hisse Оrаш: %33.33
Hisse Say1s1: 333.300
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
49.995.000
Hissedar: 3. НАА� Konzern
"Rosenergoatom"
Yiizde Hisse Оrаш: %31.34
Hisse Say1s1: 313.400
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
47.010.000

8. Yukaпda taшmlanan �irket
ama9laп ile ili�kili, baglantJl1 veya
bu ama9lara yard1mc1 nitelikteki
veya Yonetim Kurulunca �irketin
Ьа�апs1ш arttнacag1 dii�iiniilen
diger tiim faaliyetleri iistlenmek.

Hissedar:
4.
"Atomtechenergo"
Yiizde Hisse Оrаш: %1
Hisse Say1s1: 10.000
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
1.500.000

�irket
yukaпda
sayilan
faaliyetler haricinde, Уonetim
Kurulu'nun karaпyla �irket'in
menfaatine olacak ve gerekli olan
tiim faaliyetlerde i�bu Maddeyi
degi�tirerek bulunabilir.

Hissedar:
5.
"Аtomenergoremont"
Yiizde Hisse Оrаш: %1
Hisse Say1s1: 10.000
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
1.500.000

Tescil Edilmi� �irket Merkezi
Madde 6.

Toplam:
Yiizde Hisse Оrаш: %100
Hisse Say1s1: 1.000.000
Hisselerin Toplam Degeri (TL):
150.000.000

Tescil edilmi� �irket merkezi
Ankara'dad1r. �irket'in adresi Oda

Hisse Senetleri
Madde 8.
Elektrik
Piyasas1
Lisans
Yonetmeligi'nin 10. Maddesi
uyaпnca, �irket'in tiim hisseleri
kay1tl1 о!up �irket hissedarlaп
namшa 91kaпlm1�tн. Yonetim
Kurulu, i�bu ana sozle�menin 11.
Maddesi uyaпnca onayland1g1
miiddet9e fark\1 degerlerde hisse
senedi 91karmaya yetkilidir.
�irket,
Elektrik
Piyasas1
Diizenleme Kurumu'nun оnауша
tabi
olarak
Tiirk
Ticaret
Kanunu'nun 401. Maddesine gore
imtiyaz\1
paylar
91karmaya
yetkilidir.
Tahvil ihrac1
Madde 9.
�irket, 12 May1s 2010 tarihli,
Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile
Rusya Federasyonu Hiikiimeti
Arasшda Tiirkiye Cumhuriyeti'nde
Akkuyu Sahas1'nda Bir Niikleer
Gii9 Santralinin Tesisine ve
i�letimine Dair i�birligine ili�kin
Anla�ma'ya ve ana sozle�menin
12. maddesine uygun olarak yerli
уа da yabanc1 ger9ek veya tiizel
ki�ilere sablmak iizere tahviller ve
diger
bor9lanma
аrа9lапш
91karmaya yetkilidir.
<;1kaпlabilecek tahvillerin azami
degeri ana sozle�menin 12.
maddesine
uygun
olarak
Hissedarlar
Genel
Kurulu
tarafшdan belirlenecektir.
Hissedarlar Genel Kurulu her
zaman Yonetim Kurulu'nu soz
konusu ihraca ili�kin olarak diger
kay1t ve �artlaп belirlemesi
konusunda yetkilendirebilir.
Hisselerin Devri
Madde 10.
Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti
ile Rusya Federasyonu Hiikiimeti
Arasшda Tiirkiye Cumhuriyeti'nde
Akkuyu Sahas1'nda Bir Niikleer
Gii9 Santralinin Tesisine ve
i�letimine Dair i�birligine ili�kin
12 May1s 2010 tarihli Anla�ma'шn
hiikiimleri sak\1 kalmak kayd1yla,
�irket'in sermayesinin yiizde on
(halka a91k �irketlerde yiizde Ье�)
veya daha fazlasш1 temsil eden
paylaпn, dogrudan veya dolay\1
olarak bir ger9ek veya tiizel ki�i
tarafшdan edinilmesi ile bir ortaga
ait
paylaпn
tiizel
ki�ilik
sermayesinin yiizde onunu a�mas1
sonucunu veren рау edinimleri
ve/veya bir ortaga ait paylaпn
yukaпdaki oranlaпn altшa dii�mesi
veya yukaпda belirlenen рау
edinimlerinden bag1ms1z olarak
tiizel ki�inin ortakl1k yap1sшda
kontroliin degi�mesi sonucunu
veren рау devirleri kanunla
ongoriildiigii ol9iide, Madde 29'а
uygun olarak Elektrik Piyasas1
Diizenleme Kurulu'nun оnауша
tabidir.
Hissedarlar
ToplantISI
Madde 11.

Genel

Kurulu

Hissedarlar Genel Kurulu,
�irket'in hissedarlaпndan olu�ur.
(Devam1 194. Sayfada)

