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SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 
 
Şirketin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 
23.02.2017 tarihinde yayınlanmıştır. 
 
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam 
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir 
imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 
hakkında bilgi: 
 
Şirketin 23 Şubat 2017 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. 
 
Ortaklık Yapısı: 
 

 
Pay 

Grubu 
Pay Tutarı (TL) % Pay Sayısı (Adet) 

Recep Gençer A-B 18.197.446 40,44 1.819.744.600 
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler A-B 26.802.554 59,56 2.680.255.400 

  45.000.000 100,00 4.500.000.000 
 
Şirketin ödenmiş sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 600 adet A Grubu ve 
4.499.999.400 adet B Grubu olmak üzere 4.500.000.000 paya bölünmüştür. 
 
A Grubu paylardan 120 adedi nama, 480 adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı 
hamiline yazılıdır. 
 
A Grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A Grubu pay sahipleri Genel Kurul 
toplantılarında her A Grubu pay için ayrıca 10 (on) oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her 
imtiyazlı A Grubu payın 11 (on bir) oyu vardır. 
 
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 
yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında 
bilgi: 
 
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyetlerindeki değişiklikler bulunmamaktadır. 
 
c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa 
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma 
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında 
bilgi: 
 
Şirketin 30.03.2017 tarihinde yapacağı 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde 
Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin gündem maddesi 
bulunmamaktadır. 
 



ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun ortakların 
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 
gerekçeleri: 
 
SPK Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 
maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş 
herhangi bir talep bulunmamaktadır. 
 
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı 
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 
 
Şirketin 30.03.2017 tarihinde yapacağı 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde 
esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 


