BiRKo BiRLEŞiK KoYuNLuLULAR lv!ENsUcAT TicARETvE sANAYi A,Ş..NiN
2o14 DöNEMiNE AlT 14 HAZiRAN 2o,15 TAR|HLioLAGAN GENEL KURuLToPLANT|
TUTANAĞl

Bilko Bireşik Koyunlulular l4enstlcat Ticaret ve sanayiA.Ş.'njn 2014 Yli ,olağan Genel
KJIL] Topldlllsl 14.06 2015larili.de bJaı 14 00 oe ş rieü mel\e4 olan Brlo A Ş'nin Toplaltl
salo1J4dd lrcareı h lı/üdüllJğü'nü1 12.0620'n taih ve 6s saylh yazlan ie oo€v,e;iJi'en

oJ<arIll tamclcied sr.^elar SAH|NER ve s..Ar§egJl

yapı]mlŞnl,

<Al'RcloclLnJ; qö7eıi-rde

Toplanllya ait daveln, TTK Ve Esas sözleşme'de öngödlen şek]e lygun ola@k şirket

hsse s€netlein]n tamamlnln hamil]ne yazlh o]masl nedeniyle gijndemi de ihtiva edecek
şekide Torkiye TicaEi sicil Gazeiesi'nin 21 [,!ay§ 2015 ta h ve 8824 sayllı nüshasnda,
Kamu Aydlnlatma Platfomunda Ve şirketin nlemei slesnde 18.05.2015 larihinde ve
Niğde'de yaynlanmakla oan Niğde YeniYüldlz Gazetesin n 28 ]vlayls 2o15 taİihlibasks]nda

top]ant g.n Ve gündeminin bildi.i]mesi suretiy e sOresiiçinde lan edi]d ğ]lespiı edih]ştn

HaziİOn cetvelinin teikknden ,şİketin toplam 60.000 000._TL'lik semayesine tekabül
eden 1 K.. nom]nal bedelli 6,000000,000 adet hsseden 2.490.925781 adet hissenin
Asaeteni 1.864.757.574 adet hissenin Vekabten olmak 02ere toolam 4.355683,355 adet
l.ssel1 oenel rL,L' lop.1l s 1da tz,- oldLla. arldşlldlJl 9Jnde.oe"i konulalln
görüşü]mesine başlandl
1.

Blr

Açlhş ve Divan TeFklülüne geçldi. Aç hş Yal.mc a. le i,lşkller
Yöre.icisi sn l'Jyleltlr
YE\Fl la,alnda. yapllJral saV9l du.Lş 1.oa bJlLluldu lslll.a Malşl okurdu.loplanıl Başla.hÖ|
seçimine geçi]di. Top]antl Başkanhğina sn.Erdoğan lNcELER Başkan Yadlmclhğlna sn.Nevzai
ERCAN, Kalip Üyeiğe sn.orhan ALTINÖZ, oy Toplaylclllğa ls;et GÖZÜKAR^ Genel Kuru]
taraf ndan oy biİliğiie seçid]lel.
Top

a.t Başkaillğina Gene

Kurul Toplant Tlianağln l imzalama yetk

s

oy bir iği ile Ver]ldi.

]. 2014 Dönemine ilişkin Yönel]m Kurulu Faa iyet Rapoİtınun okunmğslna geçid] Yönetim Klrırlu
Başkanl snMeVüt ADALl'nln seamlama konuşmas yaptü Faaliyet Rapoi! ok]ndu Ve GeneI
KurU'un bilgisine sun!]dU. Yönetim Kurulu Rapo.u müzakere]e.e aç ldl,sö2 alan olrnadlFaaliyet
raporu oybil iğiile kabuledildi,

BD BJo.nslz Dereüin ve YVV A1ol m Şileİ
ozet sn.Fel! lah c VELEK iaİanndan okundU.

la.altan dLze.le.er

Baglmslu Deleİm Rapo.

seli l1_14.1 say lüTebliğe göre haz danmlş 31.12.2O14 taİ]hli konso]ide
blanço ve gelir lablolan sn, Ömer KÜP tanafündan okundu,müzakerc ed ldi,lvelih DoĞANLAR
sö2 aldl,Faa]iyei kaİü elde edildiği an@k İnansaL gidellerin ka§]lanablmesi için yönelim
kuru]unln sermaye adnm yapllmasl yada işeimen]n bu bolç]ulk yap§üyh f;sh;dlmesj
gercKiğ]ni sijyledi.Başkan Yardlmcsj sn.zekeriya GÜNEYKAYA söz aldr,sermayenin
güç endİilmesi yada gidede.in azalirması geİektiğinisöyledi,Bilanço ve gelil tablos0 oy bİliği ile

5, sermaye Piyasasl Kurulu

6. 2013 Ylh ]çinde 3,641,,TL sGK Niğde Jl [,4üdürlüğü'ne hal1,2.ooo.-TL N]ğde Üniversitesi
camii'ne hal|,3.000._TL N]ğde'de şeh l edi]en güVen]jk g!çlelinin ailelerine Vardrm 75.-TL
Türk Geiatri Vakf'na olmak üzefe 8.716_TL bağş ve yardl yaplldlğ| qenel kurulun
b]]gisine

st.t

du

''/u*^

7

sPK duze. eme]eıl çelçevernde !r(el lalallndan l.Kşlel ehlle ve lniş olar rerlnal. Rehn ve
lpoi-ler ve elde elmiş o'duğJ geli, ve re.laale. hlklta s.orei KÜP İa6İno.. ge.el
kUru un bilg]s]ie aşağldaki şekilde sunudU

sPt'nln

09,09.2010 tarih ve 28 / 780 Eaylll karaa çorçevesinde,

sPK.nl.

2o1o / 40 saylll

hafiahk büloninin l0 bendi {TRl'lğrin olağan genel ıurul toplanllsı gündeminde

madde olarak

yer velilmesi) gereğince şirİotimiz tarafından 3.tişiler

ay

teminat,rehİn ve ıpotek verilm6miş, gelir ve menfaatelde edilmemişti.,

TEMiNAT_REHıN"IPoTEKLER

6ir
ıehi.ğ

.,

31.12.2014 ve 31 12 2013lallhleli itibaiyle şi*etin lem navrehjn/ipotek pozisyonuna
ilişk]n lablolan a§ağldak gibidil

silket taraf|ndan V6ril.n TRI'lel
A.

31.12.2014 31.12.2013

Kendi tuzel ki§i iği ad lna Vefmiş olduğu TRl'lerin topjam

B Taİr konsolidasyon kapsamlna dah]ledilen onakhk]a.
lehi.e Vermiş oldUğU TRl'lerin toplam 1utaİ
c,olağan iicaİifaalyel erin yij rütülmesi amaclyla diğel
].Kjrile,i. oorcurJ.erlr anacjvla vFl. ş oldugu -Rllel

198.809.367 175 849 549
21 1o9

43.729

r

TRl'lern toplam tuian
iAna oltak lehineveİıniş o]duğu TRllerin loplam futarl
iiB ve c maddele.i kapsamlna grmeyen d ğer grup
şnke el lehlne lermiş oldug! TR erintopamlltan
ii.c maddesi kapsamlna gimeyen 3,kişilel ehine
verrrriŞ olduğu TRl'leln top|am iutarl
D.D ğe. Verilen

198.830.476,175.a93.278

TRl'lel 7.653.050 UsD,181.o83.818 TL'den oluşmaktadlr,
TRl'lerin 113.410.000 TL'sl ipotek,8o.856.658 TL'sü kefale| senedi,4.563.818
TL'sl |em.mektubU ve tem,senedidil.
Şi.ket']n vermiş oduğu diğelTRi'bin şid(elin özkaynaklanna oran 31,.12,2014 larihi
iiibaİiyle o/o 178'd.. (31,12.20'l3 tarihi ilibariyle o/. ]47)

Pay sahipleine kar pay dağütml yapl amanraslnln müzakeresine geçildi,sermaye Piyasasü
KuİOIU'nun seİi l1_14.1 sayü]l Tebliği gereği haztranan Birko A Ş.'nin 3.ı.li.2o14 tarihli Konsolde
BlançosJ 8_063.z92.-| za... üTDIğJ ]Vahve've gore Ee 3401.569_Tl zJlallJ 1apa.d.g|
snÖaeİ \.jP talaİrdan Genel KLlul ln bllgs,re sanuHL.Yon.ıin KLlLlu ıeklltne go;20ra
oö.em zaarlannün geçmiş yll zaaianna aklaı masl dolaylslyia kaİ dağtmr yapllimayacağl

a

genelkuİultaraflndanmüzakeleedldi.KğldağltlmıyapIlmarnas]oybiiiğiilekabUledildi,

lı,levclt Yönetirn Kurulu üyelerinin 2014 yll faaliyellerinden dolayl ayn ayn
maddesine geçildi.Yönetim Kurulu oyelel ov bİliğiile ibla ed]|diler
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ibE

edimesi

Koylnlu Tekslil sanay] ve Ticaret A.Ş, ve B]rko Ene.j Elektİ k Üretimi sanayi Ve Tica.el A,Ş. nin
2014yü faa]iyetleri konUsunda sn.serdal UYGUN taranndan genelkurula bilgiverldi,

Tull Ticaret Kanunu ve se.mayaPlyasa9

§\\|

\

Ve

Yemi.i Mali Müşaviiik A,Ş. 1 yllhğlna bağlmsE deneljm sözleşmesi imzalanmasl

yönetim k!rulUna oy biriğ] ie ver]]di.

yeik]s]

12.Şrkelin aktifnde kay 1 l 458/3,458/6,458,? no'lu paBel]erin değel endiileb lmesi için 2o13 Dönemi
olağan genelkUİU lophnnslnda veilen yetkikonusunda ge|işme]el değerlendİi]dj.Yeniseçilecek
yöneım kL,dllna 4bal2 45a/3 45aü4 458]5 45arc 45arı pdEellell oeoerle.dii eb'hesl
lorLsl.da yonel m k!,L u oaş<an yardlmclsl snzeleiya GÜNEYMYA E-a.ita. getl\LlJl
bilgieidi ldiN]ğde o§B Yönetim KOr!]u Başkanl sn Mustafa ALTUNBAŞ ia€İndan bahsediIen
paıseleı]n osB slndan dlşlna çlkarlmasl içn bakanhğa genişleme dosyas gönderildiğini
genişeme dosyaslüze.inde geİekiça şmalarln hüzlandnldlğüve parsel]erin osB'den çükanlmasl
için geEki desieğin verieceğini söyled Niğde osB oarak ayİca Bİko A.Ş nin de indirimli
e]ektrk temininden yararland ğlnl §öyledi.Bahsi geçen Parselle.in organize sanayi Bölges'nden
çükan brak değel endi lebilmesi için yönetim kuru una oybir]iği ile yelki ve ldi.

]3,Ku.umsal Yönetim hkee geİeğince yönelim kurul!ı üyeleri ile üst düzey yönelc]ler ]çn
"Ücretlendime Poilkas" ve bu kapsamda yapllan ödemelef hakklnda si.Hayrctlin YENaL
laİanndan Genel Kurul'a bigi Verid] Ve yönetirrr ku.ulu üye eri ie (lsl düzey yöneıcileln
ücrel end rme

esasa

genelkuİU ıaİafndan oybiiiğ]i]e kab!]ed]ldi.

l4,Yönetim kurulu 0yelerine ödenecek ay k nei ücreileİ]n gö.üşmesine geçildiToplanll ba§kan
sn Eldoğan INCELER yönetim ku.ulu ve bağlmsE 0ye adaylanna ödeneaek ücretler haki nda
yazüh beyanlan olan pay sahiplerinin beyanlann] loplani başkai
ğlna Vemeerini isledi,Yöneiim
kurulu başkanüna ay k nei 3.000 TL. yönetm klrulu üyeerine Ve bağlmsz yönel]m kurulu
üyeleİ]ne ayllk nel2,000 TL ödenmesi genel kuru ca oybİiiğiile kabuledildi.

15.sPK KurumsalYonel m llke eri geEğince "Ş rketin Bilg]lendirme Po]it]kas
YENELtaİanndanGenel Kululabilgiverildi.

'' hakklnda Şn,Hayrettin

16.TTK 395,1ı,,laddesi 'Şi*eile jş em yapma şi.kete boçlanma yasağ ü' Ve 396 ı,laddesi 'R€kabei
yasağ " madde eri sn,Hayİeltin YENELtaraflndan GenelKurul'a okundu. Yönetim KUrulu
üyeleline TTK'nln 395. ve 396. l4addeler ie sermaye Piyasa§ Kurulu dÜzenlemeleri
çe.çevesinde oy biİ]iği ile yetki veildi.
17 Şirketin Esas sözleşmesinjn 8,[4addes]gereğince 2 yl]llğlna görcv yapacak 5 yönet m kurul!
üyesi i e 2 bağ üms]z Oyenin ayr ayİl bİikimli oylama yöntemi ile seçilmesi ç n sn Ömel KÜP
gene k!rulu blgiendirdi,sn.Erdoğan lNcELERy.netim ku.ulu üye aday]ariile bağlmslz yi'netim
kurulu oye adaylarlnün isimlerinigene] kuüula okudu,sn Erdoğan lNcELER oV sand kla. nln
haztr]anmaslnü sied Toplant başkanl sn.Erdoğan lNCELER oylamanln başlad ğlnl bild.di.oy
ku]lanlm başlad,oyunu kulanmayan oiGk oup omad ğ 3 kez§oruldu.oyklllanacakkişi
kalmadlğlanlaş lünca oysandüklaı hükümet komiserinin deneliminde açlldü.Yönetim kurulu üye
adav sandlğ .da1 l9 adel zafç kılYJplbn sayln so.UcLndJ Zelenya oÜNEYhAYA
8.0']0.15062_Tl {Blhrlov40.150751,10j Y.kJpAvDoĞA\ 8 o3o 150,62._,lL (BlBl1loy

{0150753.10),KeaJl5FlV|8030|5062_TL{Blkrhov40'50.753,Ioj.Leveıd-UNçLAR
8 030.150,62._TL (Biik İnli oy 40.150.753,10)]

llhamisEFER 7,388.9Oo,39._TL (Brikimlioi
36.944.501,95)i Muslata soYLU 4 022.377,92._TL (B rikim]ioy 20 111.889,60) oy ald]a..Yönetim
lJ1 u Üyelike'ine 2 y sJle ie Oo.ev yapmak üF,. s..ze.elVa cLNEVKAYA sr VJkup
AYDoGAN, 5n. Kenal Ştl vl sr Levero TJNCLAq sn 1,1an sF EER seçlldl er.
Baglnsl7 Lvele'çi. yapllan sJvlm sonJcLnda sl.Vedal <ARcl 2' 76r.853 4l _-| lBiik ml oy
43,529,706,88)] sn.l,lurat YlLDlRllV 21,764,853,44 _TL (B.ikim]ioy 43,529.706 88) oy a dülal2 yül
süre ilegljrevyapmak ozereyÖnetim kuru u bağlms z üyeiklerine seçidi]er.

yryİw,i",lJffi*-ti:

']8,Di]ek er Ve kapan maddes ne geçid] sn zeke ya GÜNEYKAYA söz alarak yöneiim kurulundan
ş
aynian sn lı,levlül ADAL| ve sn.seİdal uYGUN'un emekle.inden doay teşekkür etii ve gene]
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4ğdd{iFrl!lİ!]ğ anlaV|sIv|'

adayi4

,4

|,,,/W

şirkete hizmel elrnek istediklelini söyledi.B]İko A.Ş.'İ bulunmasr gefeken yerc taşlmak
istedikleİini, gereki€e başka sektödele gimek ya da en €dikal ka€la almak istedikleİini
söyledi.Bunun için bütün orlaklann elbiİliğiyle çallşması ge€ktiğinı söyledi,Yöneİm kululu ola6k
otakladan sadece destek ve dua beklediklerini söyledi,Biİko A,Ş,'nin seklöl itibariyLe katma
değğr yülsek ürün grubuna dahil olmadlğlnl ancak Niğde osB'den bahsedilen paBelle n
çlkarlllmasl ile gelekli kaynağln lemin ed]leceğ]ne inand( nü söyledi.onceli e parseleİin
değerendii]e.ek kaynak sağlanmaya çallşllacağlnl bu gelçekleşmezs€ de odaklardan destek
isieie@ğin söyledi ve yeni seçilecek yönetirn kurulunun herhangi bil çlkal beklemeksjzin
samimiyet]e Phşacağlnl söyledi.Gündemde başka görüşü ecek madde kalmadlğündan qenel
kuru loplant sı Toplant Ba§kan] la.aflndan kapallldl, NlĞDEl 14 Haziİan 2015 Şaal : 17 35
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ToPLANTl
BAşKAN YARDlıllclsl
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Ayşeoul KATIRcloĞLU

