Tufgelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim
.lhrihinde yaprlan
$irketinin 1s.06.2015
Ola[an Genel Kurul Toplantr Tutanafr
Tuggelik Al
toplantrsr 15.06.20
Istanbul adresinde,
Bakanrrk

ytltna ait genel kurul
u No'282 Sancaktepe/

la'yla gdrevrendirilen

Temsilcis

Toplantrya aitgapn; kanun ve esas sdzlegmede cingciriildii[ii gibi
ve giindemi de ihtiva edecek gekilde,
Tiirkiye Ticaret sicili Gazetesinin 20.05.2015 tarih ve 8823 salrh nrisiia.,nda
ilan edilmek sureriyle ve 13.05.2015
tarihinde Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve girketimizin
wwwtugcelik.com.tr uzantlt kurumsal internet
sitesinde yine 13,05.2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplanffi
ve giindeminin bildirilmesi suretiyle siiresi

iginde yaprlmrgtrr.

Haztr bulunanlar. listesinin tetkikinde, girket paylarrnrn 30.000.000 toplam
itibari degerinin; toplam itibari
deleri 25'531'593 TL olan %o85,71 paytn asaleten olmak i.izere toplantrda
temsil edildigi ve bciylece gerek Kanun

gerekse esas sdzleEmede cingciriilen asgari toplantr
nisabrnrn -.u"ui oldugunun anlagrlmasr iizerine toplantr Mehmet
NERGiZ tarafindan agrlarak giindemin gciriigiilmesine gegilmigtir,
1- Toplantr Bagkanlt[rna Mehmet NERGiz, Katip Uyelige Giizide
TANRIVERDi,

oy Toplayrcr

YILDIRAN' rn segilmelerine katrl anr arrn oybirli[iyle karar verildi.

Burcuhan

2- Toplantr Bagkanhsrna toplantr tutanaklarrnrn imzasr igin katrlanlarrn

oytrirli[iyle yetki verildi.
3- Yiinetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu okundu miizakere edildi. Bagrmsrz drg
denetleme kurulugu

tarafindan SPK'nrn ilgili mevzuatl uyarlnca hazrrlanmrg bilango, gelir tablosu
ve yasal kayrtlara gore diizenlenmig
solo bilango ve gelir tablosu okundu, bilango katrlanlarrn oybirligi ile onaylandr.
4- $irketin 2014Yfi faaliyetlerinden dolayr yonetim kurulu tiyeleri ibra edildi,

5- $irket kdnndan Kanun ve esas sozlegme gereli yaprlmasr gereken miktarlar ayrrldrktan sonra kalan
krsmrn
tamamtntn dafrtrlmamastna, yedek akge olarak ayrrlmasrna katrlanlarrn oybirligiyle
karar
verildi.
6- Ydnetim Kurulu'nun Genel Kurul gahqma esas ve usullerine iligkin kurallarr igeren
i9 ycinerge g<iri.igiildii
katrlanlann oybirli[iyle kabul edildi.
7- Ydnetim Kurulu iiyelerinin i.icretleri ile huzur hakkr verilmemesine katrlanlann

oybirli[iyle karar verildi.
8- Ydnetim Kurulu tarafindan Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve 6102 Sayrh TTK'run
399. Maddesi uyasnca,
2015 yrlna ait denetgi ve topluluk denetgisi(Bagmsrz Denetim
$irketi) olarak segilen " Kavram Baprmsrz Denetim
ve Yeminli Mali Miigavirlik A.$'nin" segilmesine katrlanlarrn oybirligiyle
karar verildi.
9- Kurumsal Ydnetim ilkelerinin 1.3.6 Maddesi kapsamrnda Genel Kurul
bilgilendirildi.
ba$rg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi. ycinetim Kurulunca
haztrlanan "Ba[rg ve Yardtm Politikasr" ortaklarrn bilgisine ve onaylna sunuldu.
2015 yrtrnda yaptlacakolan

l0- $irketin 2014 y:Irnda yaptrfr

igin ayhk 5'000,00 TL , bagrq ve yardrmlar igin de yttltt zo.ooo,oo
karar verildi.

tL

burslar

olarak ciclenmesine kairlanlarrn oybirligiyle

11- $irketin 3. kigiler lehine vermig olduklarr teminat, rehin ve ipotek ve elde
etmig olduklarr gelir ve menfaatler
konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12- Siiresi sona eren Ydnetim Kurulu Uyesi bulunmadrlrndan
,maddenin gonigiilmeden gegilmesine katrlanlarrn
oybi rligiyle karar verildi.

13-Ydnetim

Kurulu Uyelerine TTK'nrn 395. ve 396. Maddelerinde yazrh iglemler iqtn 12.09.2014 tarihinde
yaptlan 2013 Yrh olagan Genel Kurul Toplantr TutanaSr'nda Ydnetim rurulu
uyeierine u.iil"n yetkilerin devamrna
izin verilmesi hususu gdriigiildii ve katrranlarrn oybirlifi ile kabul edildi,
l4- Giindemde bagka gdri.igiilecek madde olmadr[rndan Genel Kurul Toplantr Bagkanr girkete
baganlar dileyerek
toplantryt kapatfi.

BAKANLIK KOMiSERi
Mi.iCAhit GUNGOR

TOPLANTT BA$KANI

