Tufgelik Aliiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irheti'nin
2018 Yrh Ola[an Genel Kurul Toplantt Tutana[t

29,01 .2019

Tarihinde Yaptlan

Tu[gelik Aliiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irlceti'nin 2018 yrlrna ait genel
kurul toplants 29.07.2019 tarihinde saat 16.00'dq "Four,Points by Sheraton Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi
Sitesi 504. Sk. No:4/Bl Umraniyeilstanbul" adresinde, istanbul Ticaret il Mtjdijrliigu'nnn 26.07.201 8 tarih ve
46352850 sayrh yazrlarryla gdrevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Sn. Mustafa KENDI gozetiminde yaprlmrqtrr.

Toplantrya ait qagn; kanun ve esas scizlegmede cingorUldiifii gibi ve giindemi de ihtiva edecek gekilde,
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2019 tarih ve 9860 sayrh niishastnda ildn edilmek suretiyle ve 26.06.2019
tarihinde I(amuyu Aydrnlatma Platformunda ve girketimizin v 4y,1lggBglik.cam.tt uzanttlt kurumsal intemet
sitesinde yine 26,06,2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantr giin ve giindeminin bildirilmesi suretiyle stiresi
iginde yaprlmrgtLr,

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylannrn 30.000,000 toplam itibari defierinin; toplam itibari
deperi 13.96 1.593 TL olan Yo46,53 payrn asaleten olmak iizere toplantrda temsil edildifi ve bciylece gerel< I(anun
gerekse esas scizlegmede cingorUlen asgari toplantl nisabrnln mevcut oldufunun anlagrlmast iizerine toplantr Yonetim
Kurulu Bagkanr ve gorevli iiye Mehmet NERGIZ, Bafirmsrz Uye Burcuhan YILDIRAN I(UROGLU ile Kavram
Ba[rmsrz Denetim ve DanrgmanlrkA,$ 'yi temsilen sorumlu denetgi Serap BiLiR'de toplantrda hazrr bulunduklan
belirlilerek, elektronil< ortamda da aynr anda agrlmrgtrr,

1-

Toplantr Bagl<anlr[rna Mehmet NERGiZ, Katip Uyeli!e Onur FIRQASIGUZEL, Oy Toplama
Memurlulu'na Burcuhan YILDIRAN KUROGLU'un bagka teklif olmadr[rndan bu teklif oylandr
l<atrlanlann oybirli[iyle karar verildi. Toplantr Bagkanh[rna toplantr tutanaklanntn imzast igin
lcatrlanlann oybirligiyle yetki verildi. Toplantr bagkanr soz aldr, elektronil< ortamda herhangi bir pay
sahibinin katrlrmrn olmadr[rnr genel kurula bildirdi.

Ayrrca Toplantr Bagkanr, Elektronik Genel I(urul Sistemini kullanmak iizere, Merkezi l(ayft Kurulugtt
Elektronik Genel Kurul Sistemi Seftifil<asr Uzmanlr[r bulunan girlcet galrganr Onur FIRQASIGUZEL
gorevlendirm igtir.

Giindem maddeleri ilan edildifi gekilde Genel I(urula okunmug ve giindem maddelerinin goriigi.ilme
slraslntn defigtirilmesi hakkrnda talepte bulunulmamast iizerine, giindem maddelerinin gortigiilmesine ilan

edildili

srra ile devam edilmigtir.

2-

Ycjnetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu ve Ba[rmstz drg denetleme kurulugu tarafindan SPK'nrn ilgili
mevz;')a! uyarlnca hazrrlanrnrg rapor ozetinin toplantr oncesinde hissedarlann incelemesine amade
kalrndt[r ve mi.iracat eden hissedarlara da verilmig olmasr nedeniyle okunmug sayrlmast toplantr bagkant
tarafindan onerildi bagka cineri olmadr[rndan bu oneri onaya sunuldu ve oy bidifi ile kabul edildi.
Yonetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu ve Bafrmsrz drg denetleme kurulugu tarafindan onaylanan
raporlar ayn ayn onaya sunuldu ve ayrl ayn oybirligi ile kabul edildi

3-

2018 Yrlr hesap dcinemine iligkin yasal kayrtlara gore diizenlenmig bilango ve gelir tablosu toplantt
oncesinde hissedarlann incelemesine amade kalrndr[r ve mUracat eden hissedarlara da verilnrig olmasr
nedeniyle okunmug sayrlmasr toplantr bagkanr tarafindan dnerildi baglca oneti olmadrfirndan bu oneri

onayasunulduveoybirlili ilekabuledildi20l8yrhbilangovegelirtablosuonayasunuldu

oybirligi ile

kabul edildi.
4- girketin 2018 YrL faaliyetlerinden dolayr ycinetim kurulu iiyeleri ayrr ayn oybirli[i ile ibra edildi.( Yonetim
I(urulu Uyeleri kendi ibralannda oy kullanmadr.)

5- $irket'in 2018 yrlr hesap donemine ait SPI('ya gdre net dagrtrlabilir dcinem kan bulunmamasr dolayrsryla,
kar dalrtrmr yaprhnamasrnr ,{onetim kurulu baglcanr tarafindan teklif edildi ve bagka teklfi olmadr[rndan bu telq]i
oylandr. katrlanlann o

6-$irketimiz Genel kurul toplantrsrnda ycinetim kurulu iiyelikleri igin yaprlan segim netieesinde, toplantrda
hazrr bulunan ve sozlU olaral< aday olduklannr belirten 27128012054 T.C kimlik No'lu Mehmet NERGIZ,yonetim
kurulu bagkanr srfatryla, 27104075856 T.C kimlik No'lu Tuba NERGIZ, Ycinetim kurulu baqkan yardtmctst srfatryla
27101072910 T.C l<imlik No'lu Burak NERGIZ,yonetim kurulu iiyesi srfatryla, 32083178024 T.C kimlik No'lu
Mustafa gahin ERSOY, ba[rmsrz ydnetim kurulu iiyesi srfatryla, 26969402648 T.C kimlik No'lu Burcuhan
YILDIRAN I(UROGLU'un bafirmsrz yonetim'kurulu iiyesi srfatryla 3 yrl miiddetle gorev yapmal< ilzere
seEilmelerine katrlanlann oybirli[i ile karar verildi.
7- Yonetim I(urulu Uyelerinin ve iist diizey yoneticilerin i.icretlendirme esasl4n hakkrnda Genel I(urulda
ortaklara bilgi sunuldu. Yonetim Kurulu tjyelerine herhangi bir ijcret odenmemesi ve huzur hakkr verilmemesine
katLlanlarrn oybirli[iyle karar verildi,
8- Yonetim I(urulu tarafindan Sermaye Piyasasr Mevzuatt ve 6102 Sayrh TTK'nrn 399. Maddesi uyarlnca,
yrlrna
2019
ait denetgi ve topluluk denetgisi(Bafrmsrz Denetim $irketi) olaral< oneride bulunulan "Vizyon Grup
Bafrrnsrz Denetim A.$'nin bir (1) yrl mijddetle segilmesine katrlanlann oybirligiyle karar verildi.
9- girketin 2018 yrlrnda yaptrfr bafirg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yrhnda girketin
mavi yaka gahganlarrn, Universitede okuyan goEuklanna (2 yrlhk i.iniversitede dahil olmak iizere) burs verilmesi,
ba[rg ve yardrmlar igin de yrlhk 200.000,00 TL olaral< iist srnrr belirlenmesine, lcatrlanlann oybirlifiiyle karar verildi.
10-Ortaklardan Tuba NERGiZ A grubu imtiyazh paylardan 600.000 adet hissenin 300.000 adedini Burak
Begi.im BIRBEN'e devretmigtir, Son durumda ortakhk yaprsr aga[rdaki gekilde
m
lmustu
SI
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NERGIZ'e, 300.000 adedini
o
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Pav Tutart

%

Mehmet NERGIZ

A+B

Nama/Hamiline

9.211.593

30.70

Tuba NERGIZ

A+B

Nama/Hamiline

4.150.000

'13,83

Burak NERGIZ

A

Nama

300.000

1

Beoum BIRBEN

A

Nama

300 000

1

Dioer (Halka Acrk)

B

Hamiline

'16 038.407

53,46

11- Sermaye Piyasasr I(urulu'nun II-17.lsayrh Kurumsal Ycjnetim Tebli[i'nin 12.4 Maddesi uyarrnca iligkili
taraflara verilen teminat, rehin, ipotel< ve kefaletlerden Spot krediye kargrlrk, toplantr cincesinde ti.im pay
sahiplerinine yazrlr sunulan 2018 Yrlr BafirmsrzDenetim Raporundavar olan teminat, rehin, ipotekve kefaletlerle ile
elde edilen gelir veye menfaatlere iligkin herhangi iglem olmadrlrnr belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmugtur,
12- Sermaye Piyasasr I(urulu'nun Kurumsal YcinetimTebli[inin

II-1],1

12. Maddesi iigtincti

boliimij uyannca

iligkili taraflarla yi.iriitijlen iglemler olmadrfr yontinde ortaklara bilgi sunuldu.
l3-Ycjnetirn kurulu i.iyelerine, $irket'in faaliyet konusuna giren igleri bizzat kendi adrna veya bagkalanna adrna
yapmalan, bu tiir igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri ve diger iglemleri yapabilmeleri hususunda Tijrk Ticaret
I(anunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarrnca izin veriln.resi katrlanlarrn oybirlifi ile kabul edildi.I(urumsal ydnetim
tebli[i dofrultusunda20l8 yrlr igersinde bu kapsamda gergeklegtirilen iglemler olmadrgr bilgisi verildi.
Giindemde goriigiilecel< bagka bir husus bulunmadr[rndan toplantrya son verildi.
lg bu toplantr tutanapr toplnatr mahalinde 4 nusha olaral< diizenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi.

BAKANLIK TEMSILCISI

TOPLANTI BASKANI

KATiP UYE

Onur FIRCASIGUZEt

TOPLAYICI

