Toplantl Tutanadl
SEKURo PIASTIKAMBALAJ SANAYIANoNIM $lRKETI' nin2012yrtrna ait otalan Genet Kurulu 30.05.2013
tarihinde girket merkez adresi olan Kocaeli-Gebze In0n0 Mahallesi Balgrk K0y0 yolu Uzeri GEPOSB
Igi 2. CAddE No.6 adresinde GTIMRUK VE TICARET BAKANLIGI. nrn KoCAELI TICARET IL MUDURLUGU.
niin
27 -05.2013 tarih ve 1076 sayrh yaalan ile gOrevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Veysi UZUNI(AyA, nrn
gOzetiminde T.T.K.'nun 416. maddesi h0kitmlerine gOre ilansrz yaprlmrgtrr.
Hazirun cetvelinin tetkikinden girketin toplam 10.885.000.- TL' lik sermayesine tekabril eden 435.400 adet hissenin
iamamtnln asaleten toplantrda temsil edildilinin ve b0ylece gerek kanun ve gerekse ana sozlegmede ong6rglen asgari toplantr
nisabtntn mevcut oldu$unun anlagtlmast uzerine toplantr Sayrn. Murat Hakan
QIL tarafrndan agrlarak gundemin gortigulmesine
gegilmigtir.

1' Agtltg konugmast yaprlarak, Toplantt Bagkanfugr' na Murat Hakan
QIL Oy toplayrcrhgrna genel elL ve katiplile
Mehmet UNAL' ln segilmelerine oybirlili ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarrnrn imzalanmasr igin Toplantr Bagkanllr,na
yetki verilmesine oybilirligi ile karar verildi.

2'Ydnetim Kurulunca haztrlanan yrlhk faaliyet raporu okundu ve miizakereye agrldr soz alan olmadr.

3' Denetgi raporu okundu, muzakereye agrldr soz alan olmadr ve rapor ve denetgi oybirligi ile ibra edildi.
4'Finansal tablolar okundu ve mUzakereye agrldr sOz alan olmadr. Yaprlan oylama sonucunda Finansal
tablolar hesaplan oybirlisi ile tasdik edildi.
5- Ydnetim Kurulu 0yelerinin kendileri haklarrnda oy kullanmadr$r oylama sonucunda Ydne1m Kurulu Uyele1 oybirligiyle
ibra edildiler.

6'2012 ytlltnda gergeklegen kann ortaklara da$rtrlmayrp olalanustu yedek akgelere aktarrlmasr oybirligiyle kabul edildi.
7-$irket Ana S0zlegmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16' rncr Maddelerinin ekteki yeni gekli ile degigtirilmesine
17 ,18,19,20,21. Maddelerin eklenmesine ve Gegici Madde' nin metinden grkarrlmasrna oybirligi ile karar
verildi (Ggmrtik ve
Ticaret Bakanhlr 19 Ticaret Genel M0d0rlugu 21 .05.2013 tarih ve 4067 sayrh yazrlan mevcuttur).

8'Sermaye Piyasast Kanunu' nun 18. maddesi kapsamrnda halka agrlma oncesi kayrth sermaye sistemine gegilmesine,
kayttlt sermaye tavanlnln 50.000.000.-TL (Ellimilyon) olmastna oybirlili ile karar verildi (Gumruk ve Ticaret Bakanhgr 19 Ticaret
Genel M0d0rl0g0 21.05.2013 tarih ve 4067 sayrh yazlan mevcuttur).

qll

9'Y0netim Kurulu 0yeliklerine 3 yrl sUre ile gorev yapmak uzere Murat Hakan QIL fi.C.NO. 38830603214), Tulba TANRIKULU
(T.c.No. 30050160386), $enel qll (T.C.NO. 38836603096), Ba$rmsrz Yonetim Kurutu Uyetikterine Namrk Kemat Kemer

(T.C.NO 15049908286) ve Dunhal Hakan ATITURK (T.C.NO 11818246078)' rn segitmeerine oybirtigi ite karar veritdi.

10'Y0netim Kurulu 0yelerine Ucret ve Huzur hakkr olarak ayhk 8.000.-TL (SekizBin) net odenmesine oybirligi ile karar verildi.
1{'Haztrlanan ig yonerge genel kurula sunuldu, muzakere edilerek tescil/ilan igin yonetime oybirligi ile yetki verildi.
12'Ba$tmstz denetim girketinin 'AC lstanbul Uluslararasr Balrmsrz Denetim ve SMMM A.g." (Vergi Kimlik No. 0O2O4S31OS)
segilmesine oybirli!i ile karar verildi.
13-Dilekler g0ru90ldu. G0ndemde

bagkaca bir husus bulunmadr!rndan toplantrya GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI

Temsilcisi denetiminde son verildi.
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