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Tutgelik Aliiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim gi
n 2013 yrlma ait
Olalan Genel Kurul_Toplantrsr 12 Eylui 2014 tarihinde saat 1O:OO girketin merkezadresi
Emek
Mahalresi Nato v"r"""rv1,"'"iuT 3lH'd.=r"]zil,:ffi"XX',.:il:: -i'6*h1#;Lf'"Xfii;i olan
"+ilflT"i;
Mudurlu$u'nun 11 Eylul 2ol4 tarih ve ztzzz sayrh yazrlarryla gorevlendirilen Bakanlk
Temsilcisi
Sayrn Hasan
Yfimaz katrhmr ile yaprlmrgtrr.

Toplantr daveti; Kanun ve esas sozlegmedg ongorulduEu gibi gundemi, yeri ve
saati ihtiva edecek
gekilde Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ts.bs.zo t4 tarih ve 8632
sayrh nushasrnda ayrlca
$irketimizin wnv.tugcelik.cot4.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamu Aydrnlatma platformu
(KAP)da ozel durum agrklamasr yaprlarak yasal suresi iginde ilan edilmek suretiyle
yaprlmrgtrr.

Hazr Bulunanlar Listesinin tetkikinde, girketin toplam 3O.OOO.OOO.
her biri 1,00-TL.'sr nominal deferinde 3O,OOO.OOO adet paydan;
yaprlan toplantrda hazrr bulundulu ve boylece gerek Kanun ve geld.e
asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldupu tespit edilmiqtir.

karqrhk gelen
ayrn asaleten
ongorulen

Yonetim Kurulu Uyeleri Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz,Burak Nergiz, Mustafa
$ahin Ersoy, Burcuhan
Yrldrran toplantrda hazrr bulunduklarr tespit edilmigtir.

Kurulu uv::t- Mehmet Nergiz oy kullanma gekli hakkrnda agrklamalarda
Kanun ve gerekse $irket esas sozleqmesinde yer aldrEr izere toplantr salonunda bulunmugtur. Gerek
fiziki olarak katrlan
saym pay sahiplerinin agrk ve el kaldrrma usulu ile oy kullanmalarrrlr, olrr-"
uz oy kullanacak pay

Y-onetim

sahiplerinin ise olumsuz oyu sozlu olarak beyan etmesi gerektipini belirtmiq ve

goruqulmesine gegilmigtir.

grrra.111i1

GUNDEM :
1- verilen onerge doSrultusunda

Toplantr Bagkanhfrna Mehmet Nergiz segilmesine ve
Toplantr Tutanafrnrn ve Haztr Bulunanlar Listesinin Genel Kurul ldr.rr imzalanmasr Genel Kurul
igin Toplantr
Baqkanhsrha yetki verilmesine 23.375.000 adet kabul oyu olmak izere
oybirlifi ile karar verildi.
Toplantr Bagkanr tarafindan Serkan DoSru tutanak yazrrra.rrr
Toplanh Baqkanr
Genel Kurula gundemi okuttu. Bagkan tarafrndan gundem ma
slraslna iligkin bir
defiqiklik onerisi olup olmadrfr soruldu. Bir defi$ik1ik dnerisi o
lladdelerinin ilan
edildifii srrada g6rugulmesine gegildi.

2-

Faaliyet
$irket
6z konu
ce

oln ak izere oy

birlifi ile okunmuq kabul

Finansal
arak pay
si teklifi
edilerek Genel

3-Y
Y

h
h
yilr hesap ve iglemlerinden dolayl ayrl ayrr ibra edil

4-

Sirketimizin 01.01'2013
Gelir Tablosu goruquldu

- 3r.12,2or3 hesap

ve 23.375.000

donemine ait Y6netim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilango ve

adet kabul olmak uzere oybirligi ile kabul edildi.

Yonetim Kurulunun 2or3 ytb' kannrn dafrtrmrna iligkin teklifinin g6rugulmesine
gegildi. y6netim
Kurulunun aqa$rda yer alan teklifi okundu.
$irketimizi
dahilinde,
Muhasebe

hazrrlanan
gegmiq, 01.ur.zurc-o r. )_z..zv LJ ne
donem kan 1.006.6SZ ff o1un. TT

iligkin solo hnansal tabiolannda net
Y6netim Kurulumuz 25.OB.2O I 4 tadhli toplaltrsrnd
Izere:
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tarihli toplantrsrnda; 6102 sayrh Turk
belirlenen esaslara uygun olarak,
uyarlnca
Kanunu
Piyasasr
Sermaye
saylh
Ticaret Kanunu ve 6362
anrlan kanunlar ve
de
olarak Kavram
etqi
aki
iliqkin onerisi
sine
nli
ka

5- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Ydnetim Kurulunun 24.O7.2OI4

2l

6- Verilen flnerge dofrultusunda;
beq (5) uyeden oluqmasrna ve 3

ba$tm.srz uye olmak uzere toplam

n Sn. Mehmet NERGiZ (T'C' Kimlik

A Grubu hissed.arlarrn aday

No:27I28O72O54), Sn. Tuba NERG|Z (T.C. Kimlik No:27104072856)

B Grubu hissedarlarrn aday giisterdifi; toplantrda hazrr bulunan Sn. Burak NERGIZ (T.C. Kimlik
No:2TIOIOT27IO1, Bafrmsrz Ydnetim Kurulu Uyeleri olarak Sn. Burcuhan YILDIRAN (T'C. Kimlik
No:269694O26481 ve Sn. Mustafa $ahin ERSOY'un (T.C. Kimlik No:32083178024lr segilmelerine
23.375.000 kabul oyu olmak izere oy birlifi ile karar verildi'

7-

Verilen 6nerge dofrultusunda Yonetim Kurulu uyelerine ucret odenmemesine 23.375'000 kabul oyu
olmak uzere oybirlifi ile karar verildi.

g-

2OI3 y;,t iginde $irketimizce yapilan ba$g veya yard.im olmadrfr hakkrnda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
Verilen onerge dofrultusunAa 2Ol4 yit*a. yaprlacak bafrg ve yardrm s1n1r1n1n toplam 20'000
TL olarak belirlenmesine 23.375.000 adet kabul oyu olmak uzere oybirlifi ile karar verildi.

g- ydnetim Kurulu'nca

:nazrrlanan ve aqafrda yer alan "BaErq ve Yardrm Politikasr" ortaklarrn bilgisine ve

onaylna sunuldu.
TUGeEL1K

ALuuiuwu w

METAL MAMOLLER| sAN.

w

ric.

A.,S.'nilvBAGr'S vE YARDIM PoLiTiKASI

snrlor d1hitinde Ydnetim Kurulumuz, her ytl olagon geneL kurul toplontdartndo
girketimiz
bagq ve yardtmda bulunmo konusunda yetkilidir' Bu qergevede:
adtna
korarlogttrilon limite kodar
yardLn
yasol
geregi
olorak
sorumLuLuk
footiyet gdsteren kurum ve kurulu5Laro veyo ihtiyoq sahibi kiSilere bogq ve
a) Sosyal

$irketimiz

Esos SdzleSmesinde beLirtilen

yayLobiLir.

b)
c)
d)
e)

yapilan bogq ve yardmm tuton genel kuruL toplonttsrnda konulon Limiti oqamaz.
yaptlan bagq ve yardtmlarn toplomnn kamuya ogtkLonon son bilongodaki oktif toplammm %7'ine uLa5mast holinde bu
durum 6zel durum oqtkLomast Seklinde kamuyo duyuruLur. '
Bir hesop donemi iginde yopilon bag6 ve yordmLor o hesop donemine iligkin yaptlon genel kurul toplontLxndo ortoklorrn
bilgisine sunulur.
Ticori soik ile yapdon reklam ve/veyo sponsorluk horcamalart bogq ve yardm kopsamnda degerLendirilmez.

yukarrda yer alan bafrg ve yardrm politikasr gdruquldu

birlifi

ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak

uzere or

ile

kabul edildi.
10-Sermaye piyasasr Kurulunun 1 gubat 2OI4 tarihtnde yururlu$e giren II. 19-1 sayrh KAr Payr Tebligl
kapsamrnda yonetim Kurulu'nca yeniden duzenlenen ve agafrda yer alan "KAr Da$rtrm Politikasr'
ortaklarrn bilgisine ve onaylna sunuldu.
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A.S.'NLN KAR DAGITIM PoLiTiKASI

Kdr payL, /agtm tarihi itiborLyla mevcut poylartn tijmilne,
orori,rdo eSit-otorok dogtttltr. KAr dogtmLnda ierhangi bir imt

Lert

$irketim'zin orto ve uzun vadeli stratejileri, yot(tm ve ftnonso
olLnorak kdr payr daQtm kararL nihoi olorok her yLl hesop don
genel kurul torofndan kororlostrrilt
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net kann, esas sdzLe5memizde
Bu gerEevede, tobi oldugumuz mevzuat hakamleri uyarnca hesoplanan donem sonu dogttilabilir
o/oi'ini pay sihipterine, korlann en fozla %5'ini ydnetim kurulu ilyeLeri iLe EahSonlaro nakit
poyt
olarok
k6r
birinci
yazan eergevede,
poy sahipLerine dagtiltr'
olorok; ikirnci kdr payt olarak en az %20 orannda nakit ve/veyo bedeLsiz pay olarok

gorttyla tek seferde veyo toksitler holinde
K6r poyt, dogftmma korar verilen genel kurul toplantsnda karara boglanmak
ddenebiLir.

kararlogttrthr. 5u kodor ki, kdr paymn tek
KAr paytnm Adenme zemont y\netim kurulunun tektifi Azerine genel kurul torofndon
6 ayL a5amoz. TaksitLe
itibaren
tarihinden
genel
toplantt
kurul
seferde ddenmeslne karor verilmesi hatinde bu siire
'denmesine
dagftm
yoptfu. Genel Kurul kann
giln
geg
sonro
45
en
itibaren
geneL
torihinden
kurul
karor verilmesi halinde ilk toksit ddemesi
yetki de
gdrA5Addgil
toplonttda
dogLtmntn
kAr
Kuruluno
Ydnetim
Azere
vermek
kararlon
iligkin
zomont ve toksittendirilmesine
verebilir.

ydnetim Kurulu itgili mevzuat ve esls s'zleSme hakilmterine g6re kar poyt ovanil dagtilmosmo karar verebilir. Kar poyt avansL
ddenmesindeilgiLimevzuathakilmlerigergevesindehoreketedilir.
ydnetim Kurulunun kAr doltmLntn glrlSllecegi genel kurul toplonttsna kdrm-dagt t ma mosmt teklif etmesi halinde, bunun
gAndem moddesinde yer verilir.
nedenleri ile dogttttmoyo, iAln kullinm 5ektini ili5kin bitgiye kAr dolttmma iLiskin

yukarrda yer alan k6r dafrtrm politikasr g6ruguldu 23.375.000 adet kabul oyu olmak iz,ere oy birlifii ile
kabul edildi.
(4) maddesi
11-Sermaye piyasasr Kurulu'nun II-I7.1 sayilt Kurumsal Yonetim Teblifinin 12
ile
elde edilen
ve
kefaletler
ipotek
rehin,
kapsamrnda girketin uguncu kiSiler lehine verdi[i teminat,
verildi.
gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
12-

yonetim Kurulu Uyelerimizin Turk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396.maddeleri gerqevesinde i$lem
yapabilmeleri ancak Genel Kurul',un onayr ile mumkun olup, bu kapsamda Y6netim Kurulu
izrn verilmesi
Uyelerine, Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayrlan iqlemler igin
edildi' ayrlca
kabul
ile
oybirlili
uzere
olmak
oyu
hususu goruguldu ve 23.375.000 adet kabul
Ydnetim
Kurumsal
eki
Tebli[inin
Ydnetim
piyasasr
Kurumsai
Kurulu'nun lI-17.1 sayrh
Sermaye
pay
sahiplerinin,
bulunduran
elinde
kontrolunu
y6netim
ilkelerinden 1.3.6 numarah ilkede belirtilen
y6netim kurulu uyelerinin, id.ari sorumlulu$u bulunan ydneticilerin ve bunlarln es ve ikinci dereceye
oiabilecek
kadar kan ve sihri hrsrmlannln, ortakhk veya bafh ortakltklarl ile glkar gatrqmaslna neden
giren
konusuna
iqletme
ortakltklartnrn
dnemli bir iqlem yapmadrfr vef veya ortakhSrn veya bagh
iglerle
ticari
ya
tur
aynr
da
yapmadrfr
ticari ig turunden bir iglemi kendi veya bagkasr hesabrna
ufragan bir baqka ortakh$a sorumluluSu slnrrsrz ortak srfatryla girmedifi konusu Genel Kurulun
bilgisine sunuldu.
paylarrnl iktisap

13-20 13 yrh iginde Turk Ticaret Kanunu'nun 612. maddesi uyarrnca girketin-kendi
Sermaye
edebilmesi igin ydnetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu gdruquldu. Toplanh Baqkam;

piyasasr Kurulu tarafindan 20L4 yti.l- Ocak ayrnda yayrnlanan Geri Alman Paylar Teblifine gore
gliketin kendi paylalm satm alabilmesi igin anrlan Teblif'de belirlenen gerQevede geri altm programl
TTK
haztrlanmasr gerekti[i, genel kurul gundemi irraz:rrlanrrken bu hususun gozden kaEtr$r,
bile
yetki
almsa
bu
da,
olsa
verebiliyor
yetkiyi
hukumlerine gore Genel Kurul Ydnetim Kuruluna bu
bu
Kuruluna
Y6netim
iqin
yaprlamayaca[r
SpK, nrn amlan Teblif hukumlerine gore geri altm
olmak
oyu
kabul
adet
23.375.000
ve
yetkinin verilmemesini teklif etti. Sdz konusu teklif g6ru9uldu
izere oy birlifi ile kabul edildi.

bagarrlar
14- Gundemde bagka g6rugulecek madde olmadrfrndan Genel Kurul Toplantt Baqkanr, $irkete
dileyerek toplantrYr kaPattr.
t
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