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EKiz KiMYA SANAYi VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

:11.0&:2016
:2016-16
:Şirket1n 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hakkında
Karar
:Şirketimiz Yönetim Kurulu BaşkanıSn. Muhittin EKİZ Başkanlığı'ndaşirket merkezinde toplanmış,
gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 06.06.2016 Pazartesi .günü saat 10.30'da 1456 Sokak
No:10/1 Punta iş Merkezi Kat:8 Alsancak/iZMiR adresinde gerçekleştirilmesine,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin
yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve SPKTebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla
ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme
Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile
ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.
2015 YLU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMi
1-

AÇılıŞ,Toplantı Başkanlığı'nınoluşturulması,

2-

Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'nayetki verilmesi,

3-

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4-

2015 yılı BağımsızDenetim Raporunun okunması,

5-

2015 yılı hesap dönemine ilişkin FinansalTabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması,
görüşülmesi ve karara bağlanması,

7-

2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara
bağlanması,

8-

Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

9-

2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
ll-lTK
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim
Kurulu'nun BağımsızDenetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12- Yönetim Kurulu üyelerine, lTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapa~oıeri
13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde :~~
hakkında bilgi verilmesi,
.~\'
' .•

için izin verilmesi,
Neya menfaat olmadığı

./

4.

14- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın .ge~ekli4i?inlerini kapsayan Şirket Esas
Sözleşmesi'nin4. ve 14. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili hususun po; "("Şölerek kararaba~!anma

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİK
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YENI ŞEKLI

ESKI ŞEKLI
Şirketin Merkezi Ve Uretim Adresleri
Madde 4- Şirket1n merkezi İzmir'dedir.
Adres: Şehitler caddesi 1508 Sokak No:4 35230 AlsancakİZMİR
Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D
Alsancak-İZMİR
ITOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR
Adres deOişikliOinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili
bakanlıOave Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına raOmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, ilgili bakanlıOabildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı
ile uygun göreceOidiOer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında
başka şubeler de açabilir.

METNİ

MERKEZVE ŞUBELER
Madde 4- Şirket1n Merkezi İzmir
Sokak No:4 35230 Alsancak' tır.

ili Şehitler caddesi

1508

i Adres

deOişikliOinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili GazeteSindeilan ettirilir ve ayrıca ilgili !
bakanlıöa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve I'
ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına raOmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, ilgili bakarılığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu
kararı ile uygun göreceOi yerlerde, yurt içinde ve yurt
dışında başka şubeler de açabilir.

Genel Kurul
GENELKURUL
i
Madde 14 - Genel Kurul'da aşaöıdaki hükümler uygulanır.
Madde 14 - Genel Kurul'da aşaOıdakihükümler uygulanır.
ajnavet Şekli: Genel Kurul, OlaOan veya OlaOanüstüolarak alDavet Şekli: Genel Kurul, OlaOan veya Olağanüstü !
toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk
Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel
toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. i
Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, i
Piyasasımevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak
b)Toplantl Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket1n yürütülür.
i
hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda b)Toplantl Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in i
en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda i
gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair . en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin i
diOer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair !
hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve diOer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine !
Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve
merkezinin bUlunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket I'
c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: OlaOan ve merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve 'I
paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan
değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, itibari deOeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy !
Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki
kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen
d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Tıcaret Kanunu
kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil hükümlerine tabidir.
,
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, d)Temsllci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar
kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip kendilerini dığer paydaşlar veya hariçten tayın edecekleri i
olduOu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy vekil vasıtası ile temsil ettlrebilirler. Şırket'te paydaş olan
kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların
uyulur.
sahip olduöu oyları kullanmaya da yetkilidirier. Vekaleten oy
e)Toplanbda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek kullanmaya ilişkin Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemelerine i
OlaOan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında uyulur.
i
Ilgili Bakanlık Ternslkislrun bulunması ve toplantı zabıtlarını e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek i
ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını
kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları Ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin
geçerlı değıldır.
gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak
kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları
geçerlı deOildir.
tl Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda
Katılım: Sirketin genel kurul toplanblarına katılma
hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara. Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
el k ronik o md d ka ılabilir.
irket A on im
Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapılaca { Ge el '.
Kurullara İli kin Yönetmelik hükümleri . rarfncatfıak
sahi lerinin
enel kurul o Iantılarına,
ekt
ortamda
katılmalarına
örü
fa ·ıklamal
a
öneride bulunmalarına ve o kullanmaları·
ımkan
tanı acak
elektronik
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15- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ
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