U~AK SERAMiK SANAVi ANONiM ~iRKETi/nin 28.03.2017 Tarihinde Yaprlan 2016 VIII Faaliyetlerine

[Ilskln Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagt
usak Seramik Sanayi Anonim

Sirketinin

2016 vrhna ait genel kurul toplantrsi

28.03.2017

tarihinde, saat 10:00' da, sirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Degirrnenler sokak No:100 Banaz
/ U~AK adresinde, usak iI Ticaret MudurlUgu'nun 13.03.2017 ve 29548874/2331524
savrh vazilanvla
gorevlendirllen

Bakanllk Temsilcisi Abdulhafiz BOZDAG gozetirninde vaprlrmstrr.

Toplantrva ait cagn: kanun ve esas sozlesmede ongoruldugu gibi ve gundeml de ihtiva edecek
sekilde, Turkive Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2017 tarih ve 9280 savrh nushasinda ilan edildigi,
Kamuyu
Aydmlatma
Platformunda
(www.kap.gov.tr)
ve
sirket
internet
sitesinde
(www.usakseramik.com)

ilan edilerek toplann

gun ve saati blldirilmesi

suretiyle Genel Kurul cagns:

vaprlrmstrr.
Ham bulunanlar listesinde tetkikinde, sirketin 43.334.930,75 odenmis sermayeden; toplam
17.416.321,84 Tl'ye karsihk gelen 17.416.321.84 adet pavm temsilen, 8.822,00 TL'ye karsihk gelen
8.822,00 adet pavm asaleten olmak uzere Toplam: 17.425.143,84 adet pavm toplantida
ham
bulundugunun bovlece gerek kanun gerekse ana sozlesmede ongorulen asgari toplanti nisabmm
mevcut oldugunun anlasrlmasi uzerine toplanti Abdullah Hakan TANI~ tarafmdan acilarak, gundernin
gorusulrneslne gecilrnistir.
1. A~III~ konusmasi vaprldr, Toplanti saskaru secirnine gecildi. Toplann saskamna Abdullah
Hakan TANI~ , katip uvelige Cunevt BiRHAN, oy toplavrcihga Birol TA~KIN teklif edildiler. Teklif oy
birligi tle kabul edilmistir.
2. Genel Kurul toplanti

tutanaklarinm

imzalanrnast

hususunda toplann

baskanligma oy birligi

ile yetki verilmistlr.
3. Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Pivasasi rnevzuati
Seri: XI No:29 tebllgine

gore haztrlanrrus konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bagrrnsrz Denetleme

Raporu muzakereve actldi soz alan olmadi ve oy birligi ile kabul edildi.
4. 2016 ylll kan- zarannm muzakere edilmesi, Yonetim Kurulu'nun teklifi ile 2016 ylll kannm
ge~mi~ karlan hesabma aktanlmasml goru~ulerek Genel Kurul'un onayma sunuldu, ilerleyen Yillara
ili~kin ~irketin "Kar Dagltlm Politikasl" hakkmda bilgi verildi, soz alan olmadl oy birligi ile kabul edildi.
5. S.P.K nm Seri : IV No:41 Tebligi'nin

5.maddesi kapsammda 2016 Yllmda "ili~kili Taraflarla"

yapllan i~lemler hakkmda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile kabul edildi.
6. Kurumsal Yonetim

ilkeleri

geregince ~irket'in

"~irket

Bilgilendirme

Politikasl"

hakkmda

Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile kabul edildi.
7. ~irketin 3. ki~iler lehine vermi~ olduklan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmi~ olduklan
gelir veya menfaatlar konusunda (TRi' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile
onaylandl.
8. ~irketimiz

tarafmdan

2016 Yllinda yapllan bagl~ ve yardlmlann

Genel Kurul'un

onayma

sunuldu oy birligi ile kabul edildi.
9. Yonetim Kurulu Uyeleri ve Ust Duzey Yoneticiler ayn ayn oylanarak ibra edildiler.
10. Yonetim
Abdullah

Kurulunun

21.04.2016

Hakan TANI~'ln mevcut yonetim

tarihli

karan ile

bo~ olan Yonetim

Kurulu uyeligine

kurulu gorev suresinin sonuna kadar atamaslna

genel

kurulun onayma sunuldu oy birligi ile kabul edildi.
11. Yonetim Kurulu Uyeleri ve Baglmslz Yonetim Kurulu Uyelerine verilecek huzur haklannm
tespit edilmesine ge~ildi, Yonetim Kurulu Ba~kanlna ayllk brut 9.000 TL Yonetim Kurulu Uyelikl

ayhk brut 6.000 TL ucret odenmesi o~e_d-,;;il*mt=ii~~tilir~.

~-'.::::::===str-_.,

12. Sermaye Plvasasi Kurulu tarafmdan

vavrrnlanan

Sermaye Piyasasmda Bagrrnstz

Denetim

Standartlan Hakkmda Tebllg geregi, Denetimden Sorumlu Komite'nin onerisi Uzerine Yonetim Kurulu
Tarafmdan vapilan Bagrmsrz Denetim Kurulusu 2017 vrlmda faaliyet gosterrnek Uzere "Karar Bagtmsrz
Denetim Darusrnanhk SMMM A.~. flrmasi gcrevlendlrilrnesi
13. Yonetirn Kurulu UyelerineT.T.K.'nun
veritrnesi.fvonetlrn hakimiyetini elinde bulunduran

334 ve 335'nci maddelerinde
vazih yetkinin
pay sahipleri, Yonetirn kurulu Uyeleri ve Ust DUzey

voneticlleri

ile bunlarin

ortakhklan

ile

edebilmeleri

ile soz konusu lslemler Genel kurul tarafmdan onavlandi.)

cikar

es ve ikinci dereceye

oy birligi ile kabul edllmistlr.

catisrnasma

14. Dilek ve temennilere
olmadigt i<;intoplantiva

neden

gecildi

kadar kan ve sthri

olabilecek

nitelikte

soz alan olmadi

i~lem

gUndemde

toplann baskanhgmda saat 10,32'de son verildi.

lsbu tutanak tarafrrruzca mahallinde hamlanarak imza altma ahnrmsnr.
Tutanak Tarihi :28.03.2017 -

vakmlanna,

usak

Tutanak Saati :10:38

A.Hakan TANI~

ABDULHAFizBOZDAG

sirket veya bagh

yapabilmeleri

gorilsulecek

ve

rekabet

baska madde

