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.
Sirket'in çıkarılmıs sermayesi muvazaadan ari sekilde tamamen ve nakden ödenmis 10.000.000,00
TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüstür.
Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin)
TL'lik kısmı (B) grubu hamiline yazılı paylardan mütesekkildir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir, A Grubu payların tamamı sayın Mehmed
Nureddin Çevik’e aittir;
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Ömer Halit Celep
Yılmaz Ersönmez
Biz AG
Mehmed Nureddin Çevik
Diğer
TOPLAM

Nominal Değer Sermayedeki Payı
(TL)
(%)
997.500,00
9,98
995.000,00
9,95
900.000,00
9
157.279,00
1,57
6.950.221,00
69,5
10.000.000,00
100

Oy Hakkı
Oranı (%)
0,91
0,91
0,82
91,04
6,32
100

Şirketimizin 31/12/2015 tarihli ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Mehmed Nureddin Çevik
Biz AG
Diğer
TOPLAM

Nominal Değer Sermayedeki Payı
(TL)
(%)
1.152.279,00
11,52%
900.000,00
9,00%
7.947.721,00
79,48%
10.000.000,00
100

Oy Hakkı
Oranı (%)
91,95%
0,82%
7,23%
100

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.
Ana iştirakimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş., 11 Mart 2016 tarihinde Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Sanayii A.Ş.'nin sermayesinin %20 oranına tekabül eden toplam 980.210 adet sahip olduğu hisselerin
tamamını Masum Çevik'e satmıştır ve bu satış işleminden sonra Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Sanayii A.Ş.'nin Grup nezdindeki iştiraki sona erdiğinden dönem raporlarındaki konsolidasyon
kapsamından çıkarılmıştır.

Genel Kurulumuzda onaya sunulacak olan 31.12.2015 tarihli denetim raporumuzun denetçi görüşü
kısmında “Grup, 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde Genpower Jeneratör Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin toplam 8.625.000 adet A grubu paylarını, nominal değer üzerinden 8.625.000 TL
bedelle satın almıştır. 17 Mart 2014 tarihinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
sermayesinde gerçekleşen bedelsiz artış ile Grup’un nominal sermayedeki payı 20.479.200 TL’ye
çıkmıştır. Grup sahip olduğu Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamını 20 Mayıs
2014 tarihinde 20.479.200 TL bedel ile 15 Nisan 2016 vadeli olarak Genpower Jeneratör Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin ana ortağına satmıştır. Bu işlemden elde edilen 11.854.200 TL tutarındaki satış
kazancı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde vadeli alacağın reeskontundan
kaynaklanan 2.374.242 TL reeskont gideri sonrasında 9.479.958 TL olarak kar veya zarar tablosunda
“Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” altında gösterilmiştir. Söz konusu işlemden alacaklı olunan tutar 31
Aralık 2014 tarihi itibarıyla reeskont sonrası bakiyesi ile 18.104.958 TL olarak “Cari Olmayan Ticari
Alacaklar” içerisinde gösterilmiştir. Tahsilatı belirsiz olan bu alacakların tamamı için 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmış ancak önceki dönem finansal
tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.” İbaresi bulunmaktadır. Bu karşılığın ayrılması
sonucunda 6 Nolu kar dağıtılmaması yönünde karar alınmıştır, ayrıca yasal süreçler takip edilmektedir
ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 1-2c kapsamında yer almakta olup, Bağımsız
Yönetim Kurulu üyesi yükümlülüğünden de muaf olduğundan bağımsız üyelerimiz sayın Aziz ERKUŞ ve
Hasan Tuncay EROL’un istifalarının kabulüne, Şirketimiz ana sözleşmesi Madde 8 kapsamında
“ Sirketin isleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (bes) en çok 7 (yedi) üyeden olusan
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.” Istinaden yönetim kurulu üye sayısının 5’e düşürülmesine,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 40378536466 T.C. Kimlik numaralı Güneşli Sokak Arfen 1 Apt.
No:4 D:5 Erenköy/ İSTANBUL adresinde mukim Bedri Ergülser’in atanmasına karar verilmiştir.
Bedri Ergülser, Yönetim Kurulu Üyesi; 1977, İstanbul doğumludur. Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1994
yılında başlayan iş yaşamından bugüne, Evis Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetimi, Taksim Menkul
Değerler A.Ş. Portöy Yönetimi ve restaurant-gıda işletmeciliği alanlarında deneyim kazanmıştır. Etiler
Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve genel koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.
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.
2015 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.

Yönetim Kurulumuz 8/12/2015 tarihinde yaptığı toplantı ile; Şirketimizin ana sözleşmesinin 7.
Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Kayıtlı Sermaye süresinin uzatımı talebi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 8/1/2016 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur.
Eski Şekli:
Sermaye ve Hisse Senetleri
Madde 7- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir
menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak
16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve
9101 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin
menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden
çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon)
TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 50.000.000
(Elli milyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle
genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamen ve nakden ödenmiş
10.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL
itibari
değerde
10.000.000
adet
paya
bölünmüştür.
Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A)
grubu
nama
yazılı,
9.900.000
(Dokuzmilyondokuzyüzbin) TL'lik kısmı (B) grubu
hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı
içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini
artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
hakkının
sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda
karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu
imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından
uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay
sahiplerinin muvafakatı aranır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu

Yeni Şekli:
Sermaye ve Hisse Senetleri
Madde 7- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir
menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak
16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve
9101 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin
menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden
çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon)
TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 50.000.000
(Elli milyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle
genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile
sermaye artırımı yapamaz.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamen ve nakden ödenmiş
10.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL
itibari
değerde
10.000.000
adet
paya
bölünmüştür.
Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A)
grubu
nama
yazılı,
9.900.000
(Dokuzmilyondokuzyüzbin) TL'lik kısmı (B) grubu
hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı
içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini
artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
hakkının
sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda
karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu
imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından
uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay
sahiplerinin muvafakatı aranır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu

payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma
hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu
paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar
karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak
ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı
takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin
muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni
payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel
Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut
paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni
ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma
hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu
paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar
karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak
ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı
takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin
muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni
payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel
Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut
paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni
ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

