Şirketimizin 31/12/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24/12/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1656/12924 yazısına
istinaden,
10/12/2010 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında belirtilen iştirak hissesi satın
alınması ile ilgili olarak, iştirak alımına mesnet teşkil eden Can Uluslar arası Bağımsız Denetim
ve S.M.M.M.A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunun ilgili kısımları açıklamamız ekinde
pdf olarak sunulmaktadır.
Şirketimizin 10/12/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuz, 10/12/2010 tarihinde (bugün) almış olduğu karar ile;
Şirketimizin 10.000.000 TL ödenmiş nominal sermayesinde %70 oranında pay sahibi olduğu,
bağlı ortaklığı İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin, toplam sermayesinin % 26’lık
kısmına tekabül eden 2.600.000 TL nominal değerli payları da, yaptırılan değerleme raporunda
çıkan değer üzerinden, 6.844.944 TL bedelle İhlas Pazarlama A.Ş.’den satın alacaktır. Bu satın
alma işlemi sonucunda, İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş’de sahip olduğumuz toplam pay
oranı % 70’den % 96’ya çıkacaktır.
Hisse satış işlemi için, Can Uluslararası Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.’ye 30.09.2010
dönemi verileri esas alınarak yaptırılan değerleme raporunda şirketin değeri 26.326.709 TL
olarak belirlenmiş, şimdi satın alacağımız % 26’lık payın değeri ise, 6.844.944 TL olarak
belirlenmiştir.
Ayrıca raporun sonuç kısmında yapılacak satış işlemi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası
Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında, Seri IV No:41 Tebliğ
kapsamında adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır." denilmektedir.
Hisse satış bedeli 31.12.2010 tarihine kadar ödenecektir.
Şirketimizin 15/10/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan
Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasında
belirtilen sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve
kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisansına sahip 24320528174 T.C.Kimlik numarasında kayıtlı
Tuğba TÜRK
görevlendirilmiştir.”
İletişim Bilgileri;

Tuğba TÜRK
Telefon : (0212) 454 45 00 E-mail : tugbaturk@kristalkola.com.tr
Şirketimizin 14/10/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı
nakit olmak üzere 24.000.000 TL artırılarak 24.000.000 TL' den 48.000.000 TL'ye çıkarılması ile
ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nundan alınan 05/10/2010 tarih ve 1249 numaralı Tamamlama
Belgesi ile sermaye artışının tamamlandığına dair 20/09/2010 tarih 25 sayılı Yönetim Kurulu
kararımız 14/10/2010 tarihi (bugün) itibariyle İstanbul Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir. Bu
itibarla, sermaye artırım işlemi usulüne uygun olarak tamamlanmış ve çıkarılmış sermayemiz
48.000.000,-TL olarak tescil edilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tescil yazısı ekte
bulunmaktadır.
Şirketimizin 24/09/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24/09/2010 tarihli toplantısında alınan karar gereği,
Son yapılan sermaye artışına ait izahnamede de belirtildiği üzere; Şirketimizce, merkez idare binası olarak
kullanılmak üzere bir gayrımenkul satın alınacaktır.
Satın alınacak gayrımenkul; Tüzel kişi ortaklarımızdan İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. nin ortağı
olan İhlas Pazarlama A.Ş. nin mülkiyetinde olup, İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna 24 pafta, 10913 parsel
de bulunan 18 nolu bağımsız bölümdür.
Gayrımenkulle ilgili olarak İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen
ekspertiz firmalarından Piramit Gayrımenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne ekspertiz yaptırılmış
olup, yaptırılan ekspertiz neticesi 2010-1943 nolu rapor düzenlenmiştir.

Şirketimizin 14/09/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 100.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden
karşılanmak suretiyle 24.000.000 TL’den 48.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz
edilecek 24.000.000 TL nominal değerli paylar Kurulunuzca 30.07.2010 tarih ve 22/674 sayı ile kayda
alınmıştır.
1-Şirketimiz ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 04.08.2010 tarihinde tescil edilmiş olup 09.08.2010
tarih 7624 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
2-Ortakların Yeni Pay almalarına ilişkin sirküler 06.08.2010 tarihinde yayınlanmış ve sirküler ilanına
müteakip 11/08/2010-25/08/2010 tarihleri arasında ortaklar yeni pay alma haklarını kullanmışlardır.
3-Ortakların yeni pay alma hakların kullanılmasından sonra kalan 1.478.843,58 TL nominal değerli
payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birincil piyasada “Halka Arzına ilişkin” duyuru ise

06/09/2010 tarihinde KAP’da, Şirketimizin İnternet Sitesinde yayınlanarak, kalan payların 13/09//201017/09/2010 tarihleri arasında satışa arz edileceği duyurulmuştu.
4- Kalan payların satışı 14/09/2010 tarihinde tamamlanmış olup, sermaye artırım işlemine ilişkin tescile
mesnet belge alınmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilecektir.
Şirketimizin 03/09/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL olan çıkarılmış
sermayesinin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak artırılarak, 48.000.000 TL’ye çıkarılmasına
ilişkin sermaye artırım işleminde;
1-Ortaklarımız %100 bedelli yeni pay alma haklarını 11/08/ 2010 - 25/08/ 2010 tarihleri arasında 15 gün
süreyle kullanmışlardır.
2-Ortakların yeni pay alma haklarına ilişkin süre içerisinde kullanılmayan 1.478.843,58 TL nominal değerli
payların İMKB Birincil piyasada halka arzına ilişkin satış işlemleri 13/09/2010-17/09/2010 tarihleri
arasında 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacak olup halka arza ilişkin sirküler 06/09/2010 tarihli Türkiye ve
Dünya gazetelerinde yayınlanacaktır.

Şirketimizin 31/08/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL
olan çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak
artırılarak, 48.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işleminde,
1-Ortaklarımız %100 bedelli yeni pay alma haklarını 11/08/ 2010 - 25/08/ 2010 tarihleri
arasında 15 gün süreyle kullanmışlardır.
2-Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra arta kalan 1.478.843,580 TL
nominal değerli payların yasal süre içerisinde daha sonra yayınlanacak halka arz
sirkülerinde belirtilecek tarihler arasında İMKB Birincil piyasada satışa sunulacaktır.
Şirketimizin 05/08/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL
olan çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak
artırılarak, 48.000.000 TL’ye çıkarılmasına için Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı’na 12./05/2010 tarih 12808 sayı ile yapmış olduğumuz başvuru
neticesi Kurul’un kayda alma talebimizi kabul ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun
30/07/2010 tarih 22/674 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.
Ortaklarımız %100 bedelli yeni pay alma haklarını 11/08/ 2010 - 25/08/ 2010 tarihleri
arasında 15 gün süreyle kullanabilecek olup yeni pay almalarına ilişkin sirküler

06/08/2010 tarihli Türkiye ve Dünya gazetelerinde yayınlanacaktır

Şirketimizin 05/08/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL
olan çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak
artırılarak, 48.000.000 TL’ye çıkarılmasına için Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı’na 12./05/2010 tarih 12808 sayı ile yapmış olduğumuz başvuru
neticesi Kurul’un kayda alma talebimizi kabul ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun
30/07/2010 tarih 22/674 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca şirketimiz sermayesinin 24.000.000 TL’den
48.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin izahname 04/08/2010 tarihinde tescil
edilmiştir.
Şirketimizin 04.08/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.(Düzeltme)
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL olan
çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak artırılarak,
48.000.000 TL'ye çıkarılmasına için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 12/05/2010
tarih 12808 sayı ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde Kurul'un kayda alma
talebimizi kabul ettiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/07/2010 tarih 22/674 sayılı Kurul
kararı ile uygun görülmüştür.
Bedelli pay dağıtımına ilişkin duyurumuz en kısa sürede kamuoyuna sunulacaktır.
Şirketimizin 30/07/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL olan
çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak artırılarak,
48.000.000 TL’ye çıkarılmasına için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na 12./05/2010
tarih 12808 sayı ile yapmış olduğumuz başvuru neticesi Kurul’un kayda alma talebimizi
kabul ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/07/2010 tarih 2010/31 sayılı Kurul kararı ile
uygun görülmüştür.

Bedelli pay dağıtımına ilişkin duyurumuz en kısa sürede kamuoyuna sunulacaktır.
Şirketimizin 21/07/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin, 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %37,99 una sahip olan İhlas Pazarlama
A.Ş. 9.119.804,00 TL nominal değerli payların tamamını İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’ye
1 pay 1.95 TL fiyat ile 17.783.620,00 TL’ye Borsa dışında satışını yaptığını tarafımıza bildirmiştir.
Şirketimiz yönetim kurulu 21.07.2010 tarihinde toplanarak bu hisse devrinin kabulü ve pay
defterine işlenmesine oy birliği ile karar vermiştir. Bu durumda şirketimizin yeni ortaklık yapısı
aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Ortaklık Yapısı
ORTAKLARI
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.
KRİSTAL GIDA DAĞ.PAZ.A.Ş.
HALKA AÇIK KISIM
TOPLAM

HİSSESİ (TL)
9.119.804
698.200
14.181.996
24.000.000

ORANI %
38,00
2,91
59,09
100,00

HİSSESİ (TL)
9.119.804
698.200
14.181.996
24.000.000

ORANI %
38,00
2,91
59,09
100,00

Yeni Ortaklık yapısı
ORTAKLARI
İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KRİSTAL GIDA DAĞ.PAZ.A.Ş.
HALKA AÇIK KISIM
TOPLAM

Şirketimizin 12/05/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirket Yönetim Kurulumuzun 07/05/2010 tarihinde yapmış olduğu toplantısında bedelli sermaye artışını
yapacağını Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurmuştur. Bu kere,
Şirketimizin 100.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL olan çıkarılmış
sermayemizin % 100 oranında nakit olarak artırılarak 24.000.000 TL' den 48.000.000 TL'ye çıkarılması
için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 12/05/2010 tarih de 12808 sayı numarası ile başvuruda
bulunmuştur
Şirketimizin 07/05/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
1- 100.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000-TL olan çıkarılmış
sermayemizin, % 100 oranında 24.000.000 TL nakit olarak artırılarak, 48.000.000 TL’ye
çıkarılmasına, yeni çıkarılacak 6’ıncı tertip hisse senetlerinin hamiline olmasına,
2- Ortakların yeni pay alma(rüçhan) haklarının kısıtlanmamasına, Ortakların sahip oldukları
hisse senetlerinin, 0,01-TL nominal değerli her bir hisse için 0,01-TL bedelle, % 100
oranında bedelli pay alma (rüçhan) haklarının kullandırılmasına,
3- Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan payların 0,01.-TL nominal değerli her bir
pay için 0,01.-TL’nın altında olmamak kaydıyla, borsada oluşan değerler üzerinden
İMKB Birincil Piyasa’da tasarruf sahiplerine arz edilmesine,
4- Bu çerçevede gerekli hazırlıkların yapılarak sermaye artırımının yapılması ve artırılacak
sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin kurul kaydına alınması için Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunulmasına,
5- Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme
ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde
kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi
esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin 12/04/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul
Toplantısı 12.04.2010 tarihinde, saat 11.00’da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya
Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2010 tarih ve 20896 sayılı yazısı ile
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir ASLAN’ın gözetiminde yapılmıştır.
T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince,toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin
17/03/2010 tarih 7523 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi’nin 17/03/2010 tarihli
14245 sayılı nüsha ile,Dünya Gazetesi’nin 17/03/2010 tarihli 10573-9083 sayılı
nüshasında ilan edildiği görüldü.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 TL’lık sermayesine tekabül
eden toplam 2.400.000.000 adet hisseden 9.818.004 TL 'lik sermayeye karşılık
981.800.400 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 981.800.400 adet
hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.
1. Başkanlık Divanı'nın seçimi için , Divan Başkanlığına Sayın Mahmut Erdoğan, Oy
toplayıcılığına Sayın Sıddık Durdu, Katipliğe Sayın Hakan Bağoğlu teklif
edildiler.Başka Teklif olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylamada oy birliği
ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile
kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu
Raporu, S.P.K.’nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço
ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı
ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadığından oy birliği ile kabul edildi.
4. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen
değişikliklerin onaylanması geçildi.Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerindeki
değişiklikler oy birliği ile kabul edildi
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı oy birliği ile ibra edildi
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306
sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3
değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı
okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009
Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş
oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat
hususunda genel kurula bilgi verildi.
8. 2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların
dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklif kararı
görüşüldü, Neticede;
1-Şirketimizin 2009 yılı hesap dönemi sonunda SPK’ nun Seri XI Tebliğ No:29
Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 495.054 TL dönem karı
oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (88.340) TL düşülmesi neticesinde 406.714 TL
net dönem karı ,
2-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 1.069.608,69 TL dönem
karı bulunmakta olup, vergi ve yasal yükümlülükler (146.598,91) TL düşüldükten sonra
ise 923.009,78 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.
3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden
elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak .27.01.2010 tarih
ve 02/51 sayılı kararı ile;
Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda,
kar dağıtımının Kurulumuzun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar,
ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya
açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
Bu çerçevede şirketimizin;
-SPK’ nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında
oluşan 406.714 TL net dönem karının 6.924.866 TL geçmiş yıllar zararına mahsup
edilmesine,
-TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız
olan 923.009,78 TL net dönem karından Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince
TTK/1 maddesi uyarınca
46.150,49 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe
876.859,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere alınması hususlarının 2009 yılına ilişkin olarak
kar dağıtımında bulunulmaması oy birliği ile kabul edildi
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları hakkında tebliğ ve Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı
gereği, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Pür Bağımsız
Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2010 ve 2011 hesap dönemleri için
bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında bağış yapılmadığı
hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında
“İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 12/06/2009 Tarihli 15 nolu şirket yönetim kurulu
kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " ile ilgili, Şirket yönetimi
tarafından hazırlanan, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet sitesi ve faaliyet
raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi
verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.Yönetim
Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle Mahmut Erdoğan, Abdullah Turalı, Sıddık
Durdu, Aziz Erdoğan, Önder Nuranel, Mehmet Eray Şerifoğlu ve Savaş Babayiğit’in
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi
14. Denetçinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi geçildi. Denetçi olarak Cüneyd
Ebrar Levent’in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar
verildi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücreti için, Yönetim Kurulu
Üyelerine aylık brüt 960 TL denetçiye yıllık Brüt 1.690 TL ödenmesine oy birliği ile
karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri
kapsamında izin verilmesi oy birliği ile karar verildi.
17. Dilekler ve kapanış. Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus
olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.
Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ,Hazirun cetveli ve kar dağıtım
tablosu ektedir
Şirketimizin 12/04/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel
Kurul Toplantısı 12.04.2010 tarihinde, saat 11.30’da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok
K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2010 tarih ve 20896 sayılı yazısı ile görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Kadir ASLAN’ın gözetiminde yapılmıştır.
T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince,toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin
17/03/2010 tarih 7523 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi’nin 17/03/2010 tarihli 14245 sayılı
nüsha ile,Dünya Gazetesi’nin 17/03/2010 tarihli 10573-9083 sayılı nüshasında ilan edildiği
görüldü.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 TL’lık sermayesine tekabül eden
toplam 2.400.000.000 adet hisseden A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri 943.650 TL 'lik sermayeye
karşılık 94.365.000 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 94.365.000 adet hissenin
toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari

toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Erdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Başkanlık Divanı'nın seçimi geçildi, Divan Başkanlığı'na Mahmut Erdoğan , Oy Toplama
Memurluğu'na Sıddık DURDU , Katipliğe Hakan BAĞOĞLU seçilmelerine katılanların oy
birliği ile karar verildi.
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için Divan Başkanlığına Yetki verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı
yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye
çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve
Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan
"Tadil Tasarıları" nın alınan izinler dahilinde ve 12.04.2010 tarihinde yapılan olağan genel
kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.
4. Dilekler ve kapanış. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından
belirtilerek toplantıya son verildi.
Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ve Hazirun cetveli ektedir.
Şirketimizin 29/03/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği 5.maddesi kapsamında ilişkili taraflarla
yürütülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 29.03.2010 tarihli 2009 yılı değerleme raporunda
özetle;
* Şirket satışlarının büyük çoğunluğunu distribütör firma Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve
Tic.A.Ş.'ye gerçekleştirdiği,
* İlişkili taraf Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim
fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim
fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin
faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara
ilişkin şartların piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğu,
*Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ye yapılan satışlarının, etkin faiz oranındaki değişim
dikkate alındığında miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla
karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, kanaatine varıldığı şeklinde değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu bugün tarihli toplantısında; söz konusu raporu dikkate
alarak ilişkili taraf Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş. ile yapılacak olan yaygın ve süreklilik
arz eden işlemlerin izleyen hesap döneminde de sürdürülmesine ve bu değerleme raporunun
yapılacak ilk genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu
işlemler hakkında 2009 yılı genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 19/03/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Şirketimizin 19 /03/ 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

1-Şirketimizin 2009 yılı hesap dönemi sonunda SPK’ nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre
düzenlenen konsolide mali tablolarında 495.054 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler
(88.340) TL düşülmesi neticesinde 406.714 TL net dönem karı ,
2-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 1.069.608,69 TL dönem karı bulunmakta
olup, vergi ve yasal yükümlülükler (146.598,91) TL düşüldükten sonra ise 923.009,78 TL net dönem karı
ile sonuçlanmıştır.
3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri
karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak .27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ile;
Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda
herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda, kar dağıtımının Kurulumuzun
Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve
şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
Bu çerçevede şirketimizin;
-SPK’ nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında oluşan 406.714
TL net dönem karının 6.924.866 TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine,
-TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 923.009,78
TL net dönem karından Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince TTK/1 maddesi uyarınca
46.150,49 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe
876.859,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere alınarak kar dağıtımında bulunulmaması hususlarının
2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu ektedir.

Şirketimizin 04/03/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
Çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 TL, kayıtlı sermaye tavanı 38.400.000,00 TL olan şirketimizin mevcut
kayıtlı sermaye tavanının, 100.000.000,00 TL ye çıkarılması ve TL’ye uyum amacıyla şirket esas
sözleşmemizin Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i ye ilişkin 6’ncı maddesinin,Maksat ve Mevzuu İlişkin
3’ncu maddesinin ve Gecici Madde 3’un
değiştirilmesi için yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 24/02/2010 tarih B.02.1.SPK.0.13-224/1792 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup ilgili yazı
bugün tarafımıza ulaşmıştır.
Bu çerçevede gerekli yasal prosedürlere başlanacaktır.
Şirketimizin 22/02/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz ortaklarından İhlas Pazarlama A.Ş. İMKB de işlem görmekte olan hisselerimizle ilgili ,
25/01/2010 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile çağrıda bulunma zorunluluğu doğmuş bulunduğunu ve
26/01/2010 tarihinde çağrıda bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracağını bildirmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/02/2010-19/02/2010 tarih 2010/7 sayılı haftalık bülteninde İhlas
Pazarlama A.Ş.nin şirketimizin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma talebinin
olumlu karşılanmasına karar verildi bilgisi bültende yayınlanmıştır.

Bu nedenle İhlas Pazarlama A.Ş. şirketimizin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda
bulunma işlemini, 01 /03/ 2010 günü saat 09,00 itibariyle başlayıp 12/03/ 2010 günü saat 17,00 itibariyle
gerçekleştirecektir.
Çağrı işlemiyle ilgili ilanlar Türkiye ve Dünya gazetelerinin 25/02/2010 tarihli nüshalarında yayımlanacak
olup, Çağrıya Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık edecektir.
Çağrı fiyatı 1 TL nominal değerli 1 pay için 1,05 TL olacaktır.

Şirketimizin 09/02/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun bugün 09/02/2010 yapılan toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2003 tarih 44 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen
ve 04.03.2003 tarih 5748 sayılı T.T.S.G.’sinde 38.400.000,00 TL ‘lık kayıtlı sermayesi ilan edilen
şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,00 TL’ya çıkarılması için Sermaye Piyasası
Kurulu’na müracaat edilmesine,
Şirket ana mukavelesinin Sermaye (Madde-6) ve Maksat ve Mevzuu(Madde-3) maddesinin ekli
tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesine, Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri konularında
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak onay
ve izinlerin alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına ve Madde tadil önerileri için gerekli
izinlerin alınmasına takiben Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir .”

Şirketimizin 25/01/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar
Yapılan görüşmeler neticesinde,

Şirket merkezimiz, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası
Haramidere/Esenyurt/İSTANBUL adresinden 25/01/2010 tarihi itibariyle İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23
Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresine nakledilmiştir.
Bu nedenle adres değişikliğinin tescil ve ilanı için ilgili mercilere gerekli müracaatların ve bildirimlerin
yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 20/01/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun bu gün (20.01.2010) yapılan 1,2,3,4 karar sayılı toplantısında;
İlk Genel kurula kadar görev yapmak ve genel kurulun tasvibine sunulmak üzere;
a- Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı olan Hayrettin Atmaca’nın istifasının kabulüne, yerine Mahmut
Erdoğan’ın Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmasına,
b- Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyesi olan Adem Atmaca’nın istifasının kabulüne, yerine Abdullah
Turalı’nın İhlas Pazarlama A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
c- Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Emre Ete’nin istifasının kabulüne, yerine Aziz
Erdoğan’ın Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmasına, karar verilmiş olup,
d- Yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri aralarında görev dağılımı yaparak, şirket Yönetim Kurulu
Başkanlığına Mahmut Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğüne, Aziz
Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azalığına Sıddık Durdu’nun
getirilmesine, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Osman
Kökçe, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğe Abdullah Turalı’nın, Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanlığı’na Önder Nuranel’in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Nurettin Şeker’in getirilmesine,
Şirketi temsil ve ilzamın Mahmut Erdoğan, Aziz Erdoğan, Sıddık Durdu ve Abdullah Turalı’nın münferit
ve müstakil, imzaları ile olmasına,
Karar verilmiştir.

