BiRKo BiRLEŞiK KoYt NLULULAR MENSUCAT TICARET VE sANAYi A.Ş.,NiN
20l 7 YILI 09 HAZiRAN 20 l 8 TARiH Li OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞl
Birko Birleşik

Ko)T ınlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2017 Yılı,Olağan Genel Kurul Toplantısı
09.06.2018 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezi olan Birko A.Ş.'nin Niğde Bor Yolu Üze'İ 7. Km - NİĞDE
Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdiirlüğü'ntin 08.06.2018 tarih ve 35043429 sayılı
yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Sn. Kenan ŞAHİNER ve Sn. Orçun İlER'in gözeıiminde
yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşmede öngönilen şekie uygun olaıak, şirket hisse senetlerinin
tamamlrun hamiline yazılı olması nedeniyle giindemi de ihtiva edecek şekilde Tiirkiye Ticaret Sicii
Gazetesi'nin 22.05.2018 tarih ve 9583 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şiıketin intemet
sitesinde 15.05.2015 taıihinde ve Niğde'de yayınlanmatta olan Niğde Giindem Gazetesinin 18 Mayıs 2018
tarihli baskısında toplantı gün ve giindeminin bildirilmesi suretiyle siiresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.
Şirketin toplam 77.288.314.|3.-TL' (MKK Tarafindan verilen Pay Sahipleri Listesinde 78.376.294,43 Olarak
Görülmüştür ve Toplantı nisabı bu rakam üzerinden hesaplanmıştır.) sermayesine tekabül eden 1 Kr.
nominal bedelli 7.728.831.413 adet (7 .837 .629.443 adet) hisseden 13.251.34l,92 TL nominal bedelli
I.325.I34.192 adet hissenin asaleten, 11.436.06|,87 TL nominal bedelli 1.143.606.187 adet hissenin vekaleten
olmak üzere toplaın 24.687.403,79 TL nominal bedellıi 2.468.740.379 adet hissenin genel kurul toplantısında
hazır oldukları anlaşılaıak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış Yatırımcılar ile İlişkilor Birim Yön. Yrd.

Sn. Hayrettin YENEL tarafından yapıldı. Saygı duruşu
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanhğı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Recep
GÜ}üEYKAYA, K6tip Üyeliğe Sn. Bekir ERCAN, oy Toplayıcıliğa Halil ERTEKINER onerildi ve oy
birliği ile seçildiler.

2.
3.

Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Yönetim kurulrınca hazırlanan 2017 yıJı faaliyet raporu KAP ve Şirket Web sitesinde yasal siireler
içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı tarafindaı okunmamasr genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan
oylamada okunm,ımasl oy birliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı ve faaliyet ıaporları oy biıliği ile kabul
edildi.

4.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafindaı düzenlenen bağrmsız
denetim Tapol özeti KAP ve Şirket Web sitesinde yasal süreler içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı
tarafından okunmaması genel kurulun o1una sunuldu. Yapılaı oylamada okunmamasr oy birİigi ite kabul
edildi.

5.

SPK Seri

6.

7.
8.
9.

II- 14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu KAP ve
Web
sitesinde yasal siireler içerisinde ilan edildiği için toplantı başkanı tarafından okunmaması genel
Şirket
kurulun oyuna sunuldu. Yapıları oylamada okunmaması oy birliği ile kabui edildi. Miizakereye açıldı. Söz
alan olmadı bilaıço ve gelir gider tabloları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkmda genel kurula Nazik Taşkın tarafindan bilgi
Sunuldu.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafindan 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve
bunlarla ilgili gelir ve menfaat eide edilmediği hakkında genel kurula Nazik Taşkın tarafından bilgi verildi.
Yönetim kuıulunıın şirketin 2017 hesap yılı sonu itibariyle kAr dağıtımı yapılamamasının müzakere edildi.
Söz aları olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kuıulu üyel'brinin şirketin 2017 yıh faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi.
Toplantı başkanı ibranın tek tek yeıine toplu
yapılmasını genel kurula önerdi ve ibralann toplu o1arak
yapılmasr genel kurulca oy birliği ile kabul
önetim

Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 201 7 yılı
faaliyetleri konusunda genel kurula Mehmet Ali Ceyhun tarafindan bilgi sunuldu.
1 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu diizenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi
üzerine yönetim kurulu tarafindan 2018 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsz denetim
şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A,Ş.'nin genel kurul tarafindan oy birliği ile kabul edildi.
12. Şiıketin aktifinde kayıtlı 45812,45813, 45814, 458/5,45816,458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları
dışına çıkarılma işlemleri tamamlanmış olup, parselleıin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapıları/yapılacak
çalışmalarla ilgili genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanından Ali Demirtaş ve Ersöz Erdoğan söz aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeİya
Güneykaya bilgi verdi.
13. Ödenmiş sermayenin tamamı nakden artınlmak suretiyle 77.288.3|4.-TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması
ile ilgili bedelli selmaye artrrımr hakkında genel kurula Yönetim Kurulu Başkan Zekeriya Giineykaya
taıafindan bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan
ödemeler hakkrnda pay sahiplerine Nazik Taşkın tarafından bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağrmsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ayhk net ücretlerin tespit
edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000 TL, üyelere ise aylık net 3.000 TL
ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
10.

ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri
çerçevesinde genel kurulca oy birliği ile izin verildi.
17. l7-Dilekler ve kapanrş. Söz alan olmadı toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güneykaya'nın iyi
dilek ve temennileri ile kapandı. Niğde 09.06.2018 Saat 15:28.
16. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve
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