Yaprlan
Tfr[getikAtiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve'Ticaret Anonim $irketi'nin 24.04.2017 Tarihinde
Tirtana$
2016 Yrh Ola[an Genel Kurul Toplanfi
genel kurul
Tufi'elik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketinin 2016 ylna ait
-24.0

4.2017 tarlhinde, saat 16.00'da, qirket merkez adresi olan Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe/
sayrh yazrlartyla
istanbul adresinde, Istanbul Ticaret il uiiaiirttigti'niin 20,04.2017 tarih ve 90726394-431.03
yaptlmtgttr'
gdzetiminde
gdrevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Devrim DEMiRCAN'1n

toplantrsr

edecek Sekilde,
Toplantrya ait gafirr; kanun ve esas srizlegmede dngtiri.ildiigii gibi ve gi.indemi de ihtiva
ve 30'03'2017
suretiyle
ildn
edilmek
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.04,2017 tarih ve 9299 saylt niishastnda

kurumsal internet
tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda ve Eirketin izin www.tugcelik.com.tr uzantth
suretiyle siiresi
bildirilmesi
giindeminin
giin
ve
toplantr
suretiyle
sitesinde yine :6.0:.zol7 tarihinde ilan edilmek
iginde yaptlmtgtr.

toplam itibari
Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, qirket paylarrmn 30.000.000 toplam itibari de[erinin;
o/o53,53
o
paytn
asaleten
defieri 16.061.593 TL olan
gerekse esas sdzleEmede dng6riilen asgari toplantr nis
Kurulu Baqkanr ve gtirevli iiye Mehmet Nergiz, Ba[tmstz
Serbest Muhasebeci Mali Mi.igavirlik Eirketini temsilen
bulunduklan belirtilerek, elektronik ortamda da aynr anda agtlmtqttr'

l-

Toplama
Toplanh Baqkanhfrna Mehmet NERGiZ, Katip Uyelifie onur FIRqASIGUZEL, Oy
Toplantt
verildi.
karar
yILDIRAN'In
oybirligiyle
katrlanlann
segilmelerine
Memurlufiu'na Buicuhan
yetki
verildi.
oybirli[iyle
katrlanlarrn
igin
imzasr
Baqkanl[rna toplantr tutanaklarrmn

Kayrt Kuruluqu
Ayrrca Toplanil Baqkanr, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak izete, Metkezi
FIRQASIGUZEL
gahganr
onur
qirket
bulunan
Kurul Sistemi Sertifikasr Uzmanh[r

Etektronik Genel
gdrevlendirmiqtir.

Tebli[
Anonim $irketlerin Genel Kurullarrnda Uygulanacak Elektronik Genpl Kurul Sistemi Hakkrnda
igin
katrlm
ve
katrlan
ortamda
elektronik
madde 4ll ve 5/l maddeler.inde tingrili.ilen siireler igerisinde toplantrya
aqtklanmtqttr.
Kurul'a
Genel
ve
edilmiE
tespit
olmadr[r
sisteme gidg yapan hak sahibi u. u.yu temsilcisinin
gdriigiilme
Gtindem maddeleri ilan edilidifii Eekilde Genel Kurula okunmuq ve giindem maddelerinin
ilan
gtirtigiilmesine
giindem
maddelerinin
slrastnln de[iqtirilmesi hakkrnda talepte bulunulmamast iizerine,
edildifi srra ile devam edilmigtir.
SPK'nrn ilgili
2- yrinetim kurulunun yrllk faatiyet raporu ve Ba[rmsrz drg denetleme kuruluqu tarafindan
kahndr[r ve
amade
incelemesine
mevzuatl uyalnca hazrrlanmri rapor rizetinin toplantr dncesinde hissedarlarrn
Genel
hususu
gerek
bulunmadrfr
yeniden
okunmastna
miiracat eden hissedarlara da u"ii6iq olmasr nideniyle
Kurulun onaylna sunulmug okunmamastna oybirlili ile karar verilmigtir.
solo bilango ve
hesap ddnemine iliqkin bilango, gelir tablosu ve yasal kayrtlara gtire duzenlenmiE
da verilmig
hissedatlara
eden
mi.iracat
ve
kahndr[r
amade
gelir tablosu toplantr <incesinde hissedarlarrn incelemesine

3- 20l6yrh

sunulmuq okunmamastna
ilmasr nedeniyle yeniden okunmasrna gerek bulunmadr[r hususu Genel Kurulun onaylna
edildi'
tasdik
ile
oybilli$
kattlanlarrn
oybirligi ile karar velilmiptir'
Uyeleri
4- $irketin 2016 Yrh faatiyetlerinden dolayr yiinetim kurulu 0yeleri ibra edildi.( Ycinetim Kurulu
kendi ibralarrnda oY kullanmad.)
scizleqme gerefii yaprlmast gereken miktarlar aynldrktan sonra kalan ktsmtn
yedek akge olarak ayrllmastna kattlanlarrn oybirliliyle karar verildi'

5- $irket k6rndan Kanun ve esas
tamamrnln

6- Ydnetim Kurulu Uyelerinin ve iist di.izey ydneticilerin iicretlendirme esaslan hakkrnda Genel Kurulda
orlaklara bilgi sunuldu. Ydnetim Kurulu iiyelerinin iicretleri drgrnda huzur hakkr verilmemesine katrlanlarrn
oybirli[iyle karar verildi.
7- Ytinetim Kurulu tarafindan Sermaye Piyasasr Mevzuafi ve 6102 Sayrh TTK'nrn 399. Maddesi uyannca,
2016 yrhna ait denetgi ve topluluk denetgisi(Ba[rmstz Denetim $irketi) olarak segilen " Kavram Balrmsrz Denetim
ve Yeminli Mali Miigavirlik A.g'nin" bir (l) yl miiddetle segilmesine katrlanlarrn oybirligiyle karar verildi.
8- $ilketin 2016 yrhnda yapttg ba[4 ve yardlmlar hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 ylJnda girketin
mavi yaka gahganlann, iiniversitede okuyan goquklanna (2 yrlhk iiniversitede dahil olmak tizere) burs verilmesi,
ba$q ve yardlmlar igin de ylltk 120.000,00 TL olarak tist stntr belirlenmesine, katrlanlann oybirligiyle karar verildi.

9- Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-17,lsayrh Kurumsal Ydnetim Teblifi'nin 12.4 Maddesi uyannca iligkili
tanflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye kargrhk, toplantr rincesinde tiim pay
sahiplerinine yaztlt sunulan 2016 Yrlt Ba[tmstz Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ile
elde edilen gelir veye menfaatlere iligkin pay sahiplerine bilgi sunulmuEtur.

l0-

Setmaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Ycinetim Teblilinin

ll-17.1 12. Maddesi iigiincii

bctliimii

uyannca iliqkili taraflarla yiirtiti,ilen iglemler olmadrgr yriniinde ortaklara bilgi sunuldu.

ll-

Esas sdzlegmenin "$irketin Sermayesi" baghkl 6. Maddesi'nin yeni hali red oyu grkmadan katrlarrn

oybilirlifii ile kabul edildi.
Eski gekil

inxnrilq

SERMAYESi:

MADDE 6
$irket Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine grire kaytth Sermaye sistemini Kabul etmiq ve Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251814 sayrh izni ile kayrth Selmaye sistemine $egmiqtir. girket'in kayrtlr
sermaye tavant 100,000.000 (Yiizmilyon) TL olup, her biri I (Bir) TL itibari de[erde 100.000.000 (Yiizrnilyon)
adet

p

ay a

b ri

liinmii gtiir

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth Sermaye tavanl izni, 2073-2017 yilan (5 yrl) iqin gegerlidir.izin
verilen kayrtlt Sermaye tavanlna ulagrlamamrq olsa dahi, 2017 yrhndan sonra Yrjnetim Kurulu'nun, Sermaye artrnm
kararr alabilmesi iqin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan
izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yrl geqmemek tizere yeni bir siire igin yetki ahnmasr zorunludur. Sriz
konusu yetkinin ahnmamasr durumunda $irket kayrth Sermaye sisteminden grkmrq sayrlrr.

$irketin grkanlmrq sermayesi 30,000.000 TL olup, sriz konusu grkarrlmrg sermayesi muvazaadan ari gekilde
ve nakden ddenmiqtir,Qrkartlmtg sermaye, her biri I (bir) TL nominal de[erde 12.500.000

tamamen

A grubu, 17.500.000 (Onyedimilyonbegyiizbin) adet B grubu olmak iizere toplam
paydan
30.000.000 adet
olugmaktadrr. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamilineyanhdr.
(Onikimilyonbegyiizbin) adet

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslan gergevesinde kayden izlenir.

$irket'in sermayesi, gerektifiinde Ti.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr hiik0mleri gergevesinde
artrrrlabilir veya azalttlabilir.

Yonetim Kurulu, 2013-2077 yrllarr arastnda, Sermaye Niyasast Kanunu hi.ikilmlerine uygun olarak gerekli gordU[U
zamanlarda kayttlt sermaye tavanrna kadar yeni pay ihrag ederek Erkanlmrs sermayeyi artttrmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konularrnda karar almaya yetkilidir.

Yonetim Kurulu'nun itibari deferinin 0zerinde pay grkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarrnr krsmen
veya tamamen stntrlandrrmaya ili5kin kararlarr Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirledifri esaslar gergevesinde ilan
edilir.
Qrkarrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri ddenmedikge yeni pay grkarrlamaz.

Yeni gekil

inxnriN SERMAYESi:
MADDE 6
$irket Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine gcire kayrth Sermaye sistemini Kabul etmiE ve Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251814 sayrh izni ile kayrth Sermaye sistemine gegmigtir, girket'in kayrth
sermaye tavant 100"000.000 (Yiizmilyon) TL olup, her biri I (Bir) TL itibari deSerde 100.000.000 (Yiizmilyon)
adet paya bciliinm0gt0r

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth Sermaye tavanl izni, 2017-2021 yrllart (5 yrl) iqin gegerlidiL.Izin
verilen kayrtlr Sermaye tavantna ulaqrlamamrg olsa dahi, 2021 yindan sonra Ydnetim Kurulu'nun, Sermaye artrnm
kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavanya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan
izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 ylh gegmemek iizere yeni bir siire igin yetki alnmasr zorunludur. Sciz
konusu yetkinin altnmamasr durumunda yiinetim kurulu kararryla sermaye artrrrmr yaprlamaz.

$irketin grkanlmrg sermayesi 30.000.000 TL olup, sciz konusu grkarrlmrq sermayesi muvazaadan ari gekilde
tamamen ve nakden ddenmiEtir.QtkanlmtE sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal de[erde 12.500.000
(Onikimilyonbegyiizbin) adet

A grubu,

17.500.000 (Onyedimilyonbeqyiizbin) adet

B grubu olmak

iizeretoplam

30.000.000 adet paydan olugmaktadtr. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazrhdr.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileqtirme esaslan gergevesinde kayden izlenir.

$irket'in setmayesi, gerektifiinde TiirkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr hiikiimleri gergevesinde
artrrrlabilir veya azaltrlabilir.
Yrinetim Kurulu, 2017-2021ytllan arasrnda, Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine uygun olarak gerekli gcirdiigii
zamanlarda kayrth sermaye tavanma kadar yeni pay ihrag ederek qrkarrlmrq sermayeyi arttrrmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkrmn srrurlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konulannda karar almaya yetkilidir.
Ycinetim Kurulu'nun itibari delerinin i.izerinde pay gtkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklannr krsmen
veya tamamen srnrrlandtrmaya iliqkin kararlarr Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirledi[i esaslar gergevesinde ilan
edilir.
Qrkarrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri ddenmedikge yeni pay grkartlamaz.

i-

12- Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan yayrmlanan Kurumsal Ycinetim Tabli[i,nin 1.3.7. maddesi ile
TTK'nun 395 ve 396 rncr maddeleri gerefiince ycinetim hakimiyetini elinde bulundvran-pay sahiplerinin, yrinetim
kurulu iiyelerinin, iist di.izey ydneticilerin ve bunlann eg ve ikinci dereceye kadar kan veya sthri yakrnla'nrn girket
veya bagh ortaklarl ile grkar gattgmastna neden olabilecek nitelikte iqlemleri bizzar ya da bagkalal adma
yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri hususu
red oyu grkmadan
katrlanlarrn oybirlifi ile kabul edildi.

l3- Ydnetim Kurulu

Baqkant Mehmet Nergiz sriz alarak; girketin baqanlannrn devamr igin gabalaln devam

edecegini belirtti.

Giindemde gdriigiilecek bagka bir husus bulunmadr[rndan toplantrya son verildi ve iqbu tutanak Bakanhk
Temsilcisinin huzur ve iptirakiyle Divan Heyetince mahalinde tanzim ve imza edildi.
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