ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
08 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 11 Temmuz 2019 tarihli 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,
TTK’nın 418. ve 421. maddeleri ve SPK’nın 29. Maddesi ile şirket ana sözleşmesinin 20. maddesinde belirtilen
asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiş olup 2018 yılı faaliyet dönemine ait
Ortaklar Olağan Genel Kurul’u 2. Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak
üzere 08 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 11:00’da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla
Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya
temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya
temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda
katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve
28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin
gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
(MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” nde adı yer
alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik
göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki
iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas uygulamasında
Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr
adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için
vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1
Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen diğer hususları
da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini
kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız
vekaletname örneğini www.altinyag.com.tr adresinden de temin edebilirler.
Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin
Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı,
Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları
içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde
ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır
bulundurulacaktır
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine
duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;
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.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 105.000.000 TL (YüzbeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde
tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş) kıymetinde 10.500.000.000
(OnmilyarBeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.002.174.569 adet pay A Grubu hamiline yazılı ve
8.497.825.431 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.
(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 9 maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz
tanınmamıştır. Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Nominal Değer
(TL)

MEHMED NUREDDİN ÇEVİK
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN.VE TİC. A.Ş.
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK
DİĞER
TOPLAM

11.458.008,12
5.962.356,75
2.473.751,00
85.105.884,13
105.000.000,00

Sermayedeki
Payı
(%)
10,91
5,68
2,36
81,05
100,00

Oy Hakkı
Oranı
(%)
40,18
20,91
8,67
30,24
100,00

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.
Şirketimiz gayrimenkul ve makine parkının tamamının satış ve devri 21.12.2018 itibarı ile tamamlandığından
bu tarihten itibaren üretim faaliyetimiz bulunmamaktadır. Tekrar üretim faaliyetinde bulunulabilmesi için
şirketimiz yönetimi tarafından tesis arayışı devam etmektedir.
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.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız olanlarının dışındaki 3 üyenin Yönetim Kuruluna üye olarak tekrar
önerilmesi planlanmaktadır.
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak
iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul
görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek "YÖNETİM KURULU" başlıklı 9.maddesinin eski ve yeni hali
aşağıdaki gibidir.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

MADDE 9) YÖNETİM KURULU

MADDE 9) YÖNETİM KURULU

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas
sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş), en
çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin
tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi
hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi
zorunludur.

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas
sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en
çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin
tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi
hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi
zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul’da (A) Grubu
hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır.
Genel Kurul’ca seçimin onayı halinde, yeni üye yerine
seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi
ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul’da (A) Grubu
hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır.
Genel Kurul’ca seçimin onayı halinde, yeni üye yerine
seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi
ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı
uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur.
Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi,
görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri
konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
tespit edilir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca
belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız
üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri,
çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
tespit edilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3’ünün, 6 üyeden
oluşursa 4’ünün 7 üyeden oluşursa 4’ünün, 8 üyeden
oluşursa 5’inin, 9 üyeden oluşursa 5’inin iştirakiyle
toplanır.

Yönetim
oluşursa
oluşursa
oluşursa
toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa
3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün, 7 üyeden oluşursa
4’ünün, 8 üyeden oluşursa 5’inin, 9 üyeden oluşursa
5’inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa
2’sinin, 4 üyeden oluşursa 3’ünün,
5 üyeden oluşursa
3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün, 7 üyeden oluşursa
4’ünün, 8 üyeden oluşursa 5’inin, 9 üyeden oluşursa
5’inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle
iştirak edebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle
iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,

Kurulu 3
3’ünün, 5
4’ünün, 7
5’inin, 9

üyeden oluşursa 2’sinin,
üyeden oluşursa 3’ünün,
üyeden oluşursa 4’ünün,
üyeden oluşursa 5’inin

4 üyeden
6 üyeden
8 üyeden
iştirakiyle

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya
katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya
görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilebilir.

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya
katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya
görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilebilir.

9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması
durumu;
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri
arasından bir başkan veya başkan vekili seçer.
Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili
başkanlık eder.
Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair
sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında
onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim
Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum
görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması
durumu;
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından
bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda
başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel
kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından
belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması,
komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve
diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel
kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından
belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması,
komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve
diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair
sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında
onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim
Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum
görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş
08 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”
veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç
yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy
toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı
başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
2. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın
Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.altinyag.com.tr
adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2018 yılı Faaliyet
Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul
portalında ve www.altinyag.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine
sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen
esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen ARKAN ERGİN
ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel
Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.
4. 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’ nın Elektronik Genel Kurul portalında,
KAP’ta ve www. altinyag.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın
görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait
bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin
atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması.
Yönetim Kurulumuz 12.06.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin,
Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak " ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine
ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu karar Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
6. 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019
tarihli kararın onaya sunulması.
Yönetim Kurulumuz 12.06.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin
olarak yapılacak Olağan Genel Kuruluna, söz konusu dönemde zarar oluştuğundan kâr payı dağıtılmamasının
teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
7. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket
Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9’uncu maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda
tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınmasından dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulundurma
zorunluluğu ortadan kalkmış olup Yönetim Kurulu Üye sayısının buna bağlı olarak azaltılabilmesi sebebiyle,
Esas Sözleşmemizin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesinin yukarıdaki şekilde tadil edilmesine karar
verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
Şirketimizde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve görev süreleri belirlenerek önerilen adaylar
Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız olanlarının dışındaki 3 üyenin
Yönetim Kuruluna üye olarak tekrar önerilmesi planlanmaktadır.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu
Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
11. Şirketin 2018 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 9. Maddesi kapsamında 2018 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili
taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2018 yılında
üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz
ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi
gerekmekte olup, Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın
dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.
13. Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019
yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
Genel kurul tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında
genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak
bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
14. Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi.
TTK 376. Maddesine göre son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel
kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizi 150.000.000
TL kayıtlı sermaye tavanı içerinde öz kaynaklar 22.291.542 TL ye gerilemiş olup ilgili madde kapsamında
Yönetim Kurulu olarak yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.
15. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin
verilmesi.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’ nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’ inci
maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri
ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz
konusu iznin 2018 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına
sunulacaktır.
16. Dilek, temenniler ve kapanış
Ek.1 Kâr dağıtım tablosu
Ek.2 Vekaletname

Ek.1
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 01.01.2018 / 31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

SPK'ya Göre

105.000.000,00
0,00
A GRUBU
PAYLARIN KAR
PAYI İMTİYAZI
VAR

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

(35.371.358)

6.546.283,68

4. Vergiler ( - )

0

0

5. Net Dönem Kârı

0

0

(18.826.359)

(62.293.469,56)

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

0

0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

0

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

Kar Payı Oranları Tablosu
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - BEDELSİZ
(TL)

TOPLAM DAĞITILAN
1 TL NOMİNAL
KAR PAYI / NET
DEĞERLİ PAYA İSABET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
EDEN KAR PAYI KARI (%)
TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR
PAYI - ORANI(%) NET

Pay
Grubu

TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - NAKİT (TL)
- NET

A Grubu

0

0

0

0

0

B Grubu

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0

EK :2

VEKALETNAME
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.’nin 08 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 11:00’da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı
Cad. No:17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılacak
Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.....................................................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin
kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Kabul
Gündem Maddeleri (*)
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2) 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
3) 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4) 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
5) Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim
faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.’nin atanmasının Genel Kurul’un onayına
sunulması.
6) 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile
temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019 tarihli kararın
onaya sunulması.
7) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin
ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli
izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin
“Yönetim Kurulu” başlıklı 9’uncu maddesinin Yönetim Kurulu
teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin
belirlenmesi.

Ret

Muhalefet
Şerhi

10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul
onayına sunulması.
11) Şirketin 2018 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
12) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim
Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler
lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13) Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak
bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14) Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında alınacak
önlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin
verilmesi.
16) Dilek, temenniler ve kapanış
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına
ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

