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Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim $irketi Genel Kurulunun
Qahqma Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Ytinerge

niniNci B6LUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

Amag ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu ig Ydnergenin amacr; Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim $irketi genel kurulunun gahqma

esz$ ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas stizlegme htikilmleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Ydnerge, Sekuro

Plastik Ambalaj Sanayi Anonim $irketinin tiim olalan ve olalan0stii genel kurul toplantrlarrnr kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu ig Ydnerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul Ve Esaslan ile Bu

Toplantrlarda Bulunacak Giimriik Ve Ticaret Bakanh[r Temsilcileri Hakkrnda Y0netmelik hiikiimlerine uygun olarak
y0netim kurulunca hazrrlanmrqtrr.

Tanrmlar
MADDE 3- ( I ) Bu i9 Y<inergede gegenl

a) Birlegim : Genel kurulun bir gtinltik toplantrsrnr,

b) Kanun: l3lll20l I tarihli ve 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen bdliimlerinden her birini,
g) Toplantr: Olalan ve olaSaniistii genel kurul toplantrlarrnr,

d) Toplanl bagkanh[r: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasrna uygun olarak genel kurul tarafindan toplantryr

ycinetmek iizere segilen toplantr baqkanrndan, gere[inde genel kurulca seqilen toplantr bagkan yardrmcrsrndan, toplantr

baSkanrnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplantl baqkanrnrn gerekli gdrmesi halinde oy toplama memurundan olugan

kurulu,

ifade eder.

ixiNciBOLUM
Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslarr

Uyulacak hiikiimler
MADDE 4 - (l) Toplantr, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas scizlegmenin genel kurula iligkin htiktimlerine uygun

olarak yaprlrr.

Toplantl yerine girig ve hazrrhklar
MADDE 5 - (1) Toplantr yerine, yOnetim kurulu tarafrndan dtizenlenen hazrr bulunanlar listesine kayth pay

sahipleri veya bunlarrn temsilcileri, ytlnetim kurulu ilyeleri, var ise denetgi, grirevlendirilmig ise Bakanhk temsilcisi ve

toplantr ba;kanhgrna segilecek veya gdrevlendirilecek kigiler girebilir. ($irketin difier ydneticileri, galryanlan, misa/irler, ses

ve gbriintii alma teknisyenleri, basm mensuplart gibi kigilerin de toplanfi yerine girmesi ongorilltiyorsa bu durum aynca ig

Y 1nergede be lirt i le ce kt ir.)
(2) Toplantr yerine girigte, gergek kigi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel

kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gristermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri

ile birlikte kimliklerini gristermeleri, tiizel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle

hazrr bulunanlar listesinde kendileri igin gOsterilmig yerleri imzalamalan garttrr. Sdz konusu kontrol iqlemleri, y0netim

kurulunca veya ydnetim kurulunca g0revlendirilen bir veya birden fazla ycinetim kurulu 0yesince yahut yOnetim kurulunca

gOrevlendirilen kigi veya kigiler tarafindan yaprlrr.

(3) TUm pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrlanmasrn4 toplantr srrasrnda ihtiyag duyulacak

krrtasiyenin, dokiimanlann, araQ ve gereglerin toplantr yerinde hazrr bulundurulmastna iligkin gdrevler yiinetim kurulunca

yerine getirilir. (foplantt, sesliye gorilntillii Sekilde kayda almacaksa bu husus Ig Ydnergede belirtilecektir)

Toplantlnrn agllmasl
MADDE 6 - (l) Toplantr girket merkezinin bulundupu yerde (Esas sdzlesmede aksine bir htikilm varsa bu durum

belirtilecektir.), onceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 na maddesinde belirtilen ga{nsu toplanh htihimleri sakldr)
yrinetim kurulu ba;kanr ya da bagkan yardrmcrsr veya ydnetim kurulu iiyelerinden birisi tarafindan, Kanunun 418 inci ve 421

inci maddelerinde belirtilen nisaplann sallandrlrnrn bir tutanakla tespiti tizerine ag:I'n. (Esas sdzleSmede al<sine bir htikilm

varsa bu durum belirtilecektir.)
Toplantl bagkanh!rntn olugturulmasl



MADDE 7- (l) Bu i9 Ydnergenin 6 ncr maddesi hiikmii uyarrnca toplantryr agan kiqinin ydnetiminde <incelikle

onerilen adaylar arasrndan genel kurulun yrinetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlululu da bulunmayan bir
baqkan ve gerek g<irtliirse bagkan yardrmcrsr seqilir.

(2) Bagkan tarafrndan en azbir tutanak yazmail ve gerekli gdriiltirse yeteri kadar oy toplama memuru grirevlendirilir.
(Esas sdzletmede aksine bir hilkilm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim Sirketlerde bu pay sahibinin toplantt

baskanl$t igin Angdrtilen tilm gdrevleri tek basma yerine getirebilecegine iliskin hususa i9 yonergede yer verilir. Aynca

eleUronik genel kurul sistemini kullanan Sirketler igin bu konudaki teknik islemlerin toplanfi arunda yerine getirilmesi

amactyla toplanfi baskant taraftndan uzman kisiler gdrevlendirilebilecegi de Iq Ydnergede belirtilir.)
(3) Toplantr bagkanhsr, toplantr tutanaglnl ve bu tutanala dayanak olugturan diler evrakr imzalama hususunda

yetkilidir.
(4) Toplantr baqkanr genel kurul toplantlslnl yOnetirken Kanun4 esas srizlegmeye ve bu ig Ydnerge hiikiimlerine

uygun hareket eder.

Toplantl bagkanh[rnln gdrev ve yetkileri
MADDE 8 - (l) Toplantr ba;kanhgr, ba5kanrn ydnetiminde agalrda belirtilen gcirevleri yerine getirir:

a) Toplantrnrn ilanda gOsterilen adreste yaprhp yaprlmadrlrnr ve esas sOzleqmede belirtilmigse toplantr yerinin buna

uygun olup olmadrlrnr incelemek.

b) Genel kurulun toplantry4 esas sdzlegmede gOsterilen gekilde, internet sitesi agmakla yiikiimlii olan qirketlerin

intemet sitesinde ve Ttrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaylmlanan ilanla galnlp gafirrlmadrfirnr, bu gafrrnrn, ilan ve toplantr

giinleri harig olmak iizere, toplantr tarihinden en az iki hafta 6nce yaprhp yaprlmadrfrnr, pay defterinde yazir pay sahiplerine,

dnceden girkete pay senedi veya pay sahiplifini ispatlaytcr belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantt giinti ile
gtindem ve ilanrn grktrpr veya grkacalr gazetelerin iadeli taahhiitlii mektupla bildirilip bildirilmedigini incelemek ve bu

durumu toplantr tutanalrna gegirmek.

c) Toplantr yerine giriq yetkisi olmayanlarrn, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili olarak bu

ig Yiinergenin 5 inci maddesinin ikinci frkrasrnda hi.ikiim altrna altnan gOrevlerin ydnetim kurulunca yerine getirilip

getirilmedilini kontrol etmek.

g) Genel kurulun, Kanunun 416 ncr maddesi uyannca ga[rrsrz toplanmasr halinde pay sahiplerinin veya

temsilcilerinin tiimiiniin hazrr bulunup bulunmadrlrnr, toplantrnrn bu gekilde yaprlmastna itiraz olup olmadrlrnr ve nisabtn

toplantl sonuna kadar korunup korunmadt!rnt incelemek.

d) Deliqiklile gidilmiq ise deliqiklikleri de igeren esas s<izlegmenin, pay defterinin, yOnetim kurulu yrlhk faaliyet

raporunun, denetgi raporlannrn, finansal tablolarrn, giindemin, giindemde esas scizlegme de[iqikli$ varsa ydnetim kurulunca

hazrrlanmrg detigiklik tasanslnln, esas sdzlegme defiiqikli$i Gtimriik ve Ticaret Bakanh[rnrn iznine tabi olmast durumunda

ise Bakanhktan ahnan izin yazrsl ve eki deliqiklik tasansrnln, ycinetim kurulu tarafindan diizenlenmiq hazr bulunanlar

listesinin, genel kurul erteleme tizerine toplantrya gagrlmrgsa bir dnceki toplantrya iligkin erteleme tutanaglnln ve toplantlya

iligkin diler gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadrlrnr tespit etmek ve bu durumu

toplantl tutanalrnda belirtmek.

e) Hazrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katrlanlann kimlik kontroliinii

itirazveya liizum iizerine yapmak ve temsil belgelerinin do$rulu[unu kontrol etmek.

f) Murahhas iiyeler ile en azbir yrinetim kurulu iiyesinin ve denetime tabi qirketlerde denetqinin toplanttda hazrr olup

olmadrlrnr tespit etmek ve bu durumu toplantl tutanattnda belirtmek.

g) Gtindem gergevesinde genel kurul gahgmalannr ydnetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde giindem drqrna

grkrlmasrnr 6nlemek, toplantr diizenini saplamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.

[) Birlegimleri ve oturumlart agmak, kapatmak ve toplantryt kapatmak.

h) Mtizakere edilen hususlara iligkin karar, tasan, tutanak, rapor, <ineri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya

da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sdz vermek.

r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglartnt bildirmek.

i) Toplantr iqin asgari nisabrn toplantrnrn bagrnd4 devamrnda ve sonunda muhafaza edilip edilmedifini, kararlann

Kanun ve esas sdzleqmede <ingOriilen nisaplara uygun olarak ahntp ahnmadr[rnr gtizetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genel kurula agrklamak.

k) Kanunun 436 ns maddesi uyannc4 oy hakkrndan yoksun olanlann anrlan maddede belirtilen kararlarda oy

kullanmalannr dnlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullanrmrna Kanun ve esas sOzlegme uyarlnca getirilen her tiirlii
srnrrlamayr gOzetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka aEk Sirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi Uzerine finansal

tablolann mtizakeresi ve buna baph konularrn gdriigtilmesini, genel kurulun bu konuda karar almastna gerek olmaksrzrn bir
ay sonra yaprlacak toplantrda gdriiqtilmek iizere ertelemek.

m) Genel kurul qahgmalarrna ait tutanaklarrn diizenlenmesini saglamak, itirazlarr tutanaga gegirmek. karar ve

tutanaklan imzalamak, toplantrda ahnan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylan higbir tereddiide yer vermeyecek

gekilde toplantr tutana!rnda belirtmek.



n) Toplantr tutanaglnl, ydnetim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetgi raporlarmr, finansal

tablolan, haztr bulunanlar listesini, g0ndemi, <inergeleri, varsa segimlerin oy kdlrtlarrnr ve tutanaklannl ve toplantryla ilgili
ti.im belgeleri toplantr bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan yOnetim kurulu iiyelerinden birine teslim etmek.

Giindemin giiriigiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iglemler
MADDE 9 - (l) Toplantr baqkanr, genel kurula toplantr gtindemini okur veya okutur. Bagkan tarafindan gUndem

maddelerinin gOrtigiilme slraslna iligkin bir degigiklik rinerisi olup olmadrlr sorulur, eler bir rineri varsa bu durum genel

kurulun onaylna sunulur. Toplantrda hazrr bulunan oylarrn goSunlulunun karanyla giindem maddelerinin gdrii$iilme slrasr

de!igtirilebilir.
Gii ndem ve giindem maddelerin in giirtipiilmesi

MADDE l0 - (l) Olapan genel kurul giindeminde aqalrdaki hususlann yer almasr zorunludur:

a) Agrhg ve toplantl bagkanhprnrn olugturulmasr.

b) Y0netim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetime tabi qirketlerde denetgi raporlannrn ve finansal tablolann

g0r0qiilmesi.

c) Y0netim kurulu iiyeleri ile varsa denetgilerin ibralan.

g) Siiresi dolan y<inetim kurulu 0yeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segimi.

d) Yonetim kurulu iiyelerinin 0cretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklannrn belirlenmesi.

e) Kdrrn kullanrm geklinin, dalrtrmrnrn ve kazang paylarr oranlannrn belirlenmesi.

f) Varsa esas sOzlegme de!igikliklerinin g0r0gtlmesi,

g) Gerekli gciri.ilen di[er konular.

(2) Olalantistii genel kurul toplantrsrnrn giindemini, toplantr yaprlmasrnr gerektiren sebepler olugturur.

(3)Agagrda belirtilen istisnalar drgrnd4 toplantr giindeminde yer almayan konular gdrtigiilemez ve karara baplanamaz:

a)Ortaklarrn tamamrnln hazrr bulunmasr halinde, gi.indeme oybirlili ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin 0zel denetim talebi, giindemde yer altp almadrlrna

bakrlmaksrzrn genel kurulca karara ballanrr.

c)Ydnetim kurulu tiyelerinin gcirevden ahnmalan ve yenilerinin segimi hususlan, yrl sonu finansal tablolartn

miizakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve gtindemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadrlrna bakrlmaksrztn istem halinde

do!rudan gtir0qiilerek karar verilir.
g) Gtindemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba[hhk ytikUmUniin ihlali, birgok girkette iiyelik

sebebiyle gorevin ifasrnda giigltik, gegimsizlik, niifuzun ktitiiye kullanrlmasr gibi hakh sebeplerin varhlr halinde, ydnetim

kurulu tiyelerinin giirevden ahnmasr ve yerine yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda hazrr bulunanlartn oy goklupuyla

giindeme ahnrr.

(4) Genel kurulda miizakere edilerek karara baplanmrg giindem maddesi, haztr bulunanlartn oy birli[i ile karar

verilmedikqe yeniden giiriiqiiliip karara ballanamaz.

(5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkg4 qirket genel kurulunda gdr0giilmesi istenen

konular giindeme konulur.
(6) Giindem, genel kurulu toplantrya ga!rran tarafrndan belirlenir.
Toplantrda siiz alma
MADDE ll - (1) Gdriiqiilmekte olan giindem maddesi iizerinde sOz almak isteyen pay sahipleri veya diler ilgililer

durumu toplantr bagkanhlrna bildirirler. Bagkanhk s<iz alacak kigileri genel kurula aqrklar ve bagvuru strastna gdre bu kigilere

stiz hakkr verir. Kendisine sciz srrasr gelen kigi, toplantl yerinde bulunmuyor ise sdz hakkrnt kaybeder. Konugmalar, bunun

igin aynlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr. Kigiler kendi aralannda konugma slralarlnt deiigtirebilirler. Konugma

siiresinin srnlrlandrrrlmast halinde, srrasr gelip konugmastnt yapan bir kigi, konugma siiresi doldulu zaman, ancak kendinden

sonra konugacak ilk kigi konuqma hakkrnr verdi[i takdirde konugmastnr, o kiginin konugma sUresi iginde tamamlamak

koguluyla siirdlirebilir. Diier bir bigimde konuqma s0resi uzahlamaz.

(2) Toplantr ba9kanrnc4 gcirtigiilen konular hakkrnda agtklamada bulunmak isteyen ytinetim kurulu iiyeleri ile

denetgiye srraya bakrlmaksrzln stiz verilebilir.
(3) Konugmalann siiresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin dnerisi tizerine, giindemin yogunlugu, gdriigiilmesi gerekli

konulann goklulu, onemi ve s<iz almak isteyenlerin saylslna g<ire genel kurulca kararlagtrrtltr. Bu gibi durumlard4 genel

kurul, iince konuqma siiresinin srnrrlanmasrnrn gerekip gerekmeyecelini ve sonra da siirenin ne olaca[r konulannd4 ayn ayrr

oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarlnca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin

gdriig ve onerilerini iletmelerine iligkin olarak anrlan madde ve alt di.izenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.

Oylama ve oy kullanma usulii

MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan Once, toplantl baqkanr, oylanacak konuyu genel kurula agrklar. Bir karar

tasla[rnrn oylamasr yaprlacak ise, bu yazrh olarak saptanlp okunduktan sonr4 oylamaya geqilir. Oylamaya geqilece[i

agrklandrklan sonr4 ancak usul hakkrnda s<iz istenebilir. Bu strad4 talep etmesine rapmen kendisine sOz verilmemiq pay

sahibi vars4 hatrrlatmasr ve Bagkanca dolrulanmasr koguluyla konuqma hakkrnr kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra stiz

verilmez.



(2) Toplanttda gdriigiilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayapa kalkmak ya da ayn ayn kabul veya ret
denilmek suretiyle kullanrlrr. Bu oylar toplantr bagkanhlrnca sayrlrr. Gerektilinde, bagkanhk, oy sayrmrnda yardrmcr olmak
izere yeter sayrda kigiyi gcirevlendirebilir. El kaldrrmayanlar, aya[a kalkmayanlar veya herhangi bir gekilde beyanda
bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrltr ve bu oylar delerlendirmede ilgili kararrn aleyhinde verilmig kabul edilir. (Ba
maddede belirtilenler hsmda oy kullanma yi)ntemleri 1ngorillilyorsa ig YOnergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
oy kullanmalanna iligkin olarak anrlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.

Toplantr tutana[rnrn diizenlenmesi
MADDE 13 - (l) Toplanh bagkanrnc4 pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklan paylan, gruplan,

saytfan ve itibari deterlerini gtisteren hazrr bulunanlar listesi imzalann, genel kurulda sorulan sorularrn ve verilen cevaplann
6zet olarak, ahnan kararlann ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz oylann sayrlannrn tutanakta agrk bir gekilde

gtisterilmesi ile tutana$rn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak diizenlenmesi saglanlr.
(2) Genel kurul tutana[r toplantr yerinde ve toplantr srrasrnda daktiloyl4 bilgisayarla veya okunakh gekilde

miirekkepli kalem kullanrlmak suretiyle el yazrsryla diizenlenir. Tutana$rn bilgisayarda yazrlabilmesi igin toplantr yerinde
grktrlann ahnmasrna imkdn sallayacak bir yazrcrnrn olmasr qarttrr.

(3) Tutanak en az iki niisha halinde diizenlenir ve tutanagln her sayfasl, toplantr baqkanh[r ile katrlmrg olmasr halinde
Bakanhk temsilcisi tarafrndan imzalanrr.

(4) Tutanakta; qirketin ticaret unvanl, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylarrnrn toplam itibari deleri ve pay adedi,

toplanttda asaleten ve temsilen olmak Uzere temsil edilen toplam pay adedi, katrlmrqsa Bakanhk temsilcisinin adr ve soyadr

ile gdrevlendirme yazlslnln tarih ve sayrsr, toplantr ilanh yaprhyorsa davetin ne surette yaprldrlr, ilansrz yaprhyorsa bunun
belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplanlda ahnan kararlara iligkin oy miktarlarr, higbir tereddiitte yer vermeyecek qekilde rakamla ve yanyla
tutanakta belirtilir.

(6) Toplantrda ahnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanala gegirtmek isteyenlerin adr, soyadr ve

muhalefet gerekgeleri tutanala yazrlrr.

(7) Muhalefet gerekgesinin yaztlt olarak verilmesi halinde, bu yazr tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten
ortalrn veya temsilcisinin adr, soyadr yazir ve muhalefet yazrslnrn ekte oldulu belirtilir. Tutanala eklenen muhalefet yazrsr

toplantl bagkanlrtr ve katrlmrgsa Bakanhk temsilcisi tarafrndan imzalanrr.

Toplantl sonunda yaprlacak iglemler
MADDE 14- (1) Toplantr bagkanr, toplantr sonunda tutanaglnln bir niishasrnr ve genel kurulla ilgili diper tiim evrakr

toplanttda haztr bulunan ydnetim kurulu tiyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasrnda diizenlenecek ayrr bir tutanakla bu

durum tespit edilir.
(2) Ytinetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on beq giin igerisinde, tutanagln noterce onaylanmrg bir

suretini ticaret sicili miidurluAune vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlan tescil ve ilan ettirmekle
yiikiiml0diir.

(3) Tutanak, intemet sitesi agmakla ytikiimlti olan girketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg beg giin igerisinde

intemet sitesine de konulur.
(4) Toplanfi bagkanr ayrrc4 hanr bulunanlar listesinin, giindemin ve genel kurul toplantr tutanaglnln bir niishasrnr

katrlmrg olmasl halinde Bakanhk temsilcisine teslim eder.

Toplantrya elektronik ortamda katrlma
MADDE 15- (l) Genel kurul toplantrsrna Kanunun 152'7 nci maddesi uyannca elektronik ortamda katllma imkdnr

tanrndrSr durumda yrinetim kurulunca ve toplantr ba5kanltlmca yerine getirilecek iglemler Kanunun 1527 nci maddesi ve

ilgili mevzuat dikkate ahnarak ifa edilir.
UcUNcU SOLUNI

Qegitli Hiikiimler
Bakanhk temsilcisinin katrhml ve genel kurul toplantrslna iligkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanhk temsilcisinin kahhmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve bu

temsilcinin g0rev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul ve Esaslan ile Bu Toplantrlarda

Bulunacak Giimriik ve Ticaret Bakanhlr Temsilcileri Hakkrnda Yrinetmelik htiki.imleri sakhdrr.

(2)Genel kurula katrlabilecekler ve hazrr bulunanlar listesinin hazrrlanmasrnda, genel kurulda kullanrlacak temsil

belgeleri ile toplantr tutanagrnln diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Ydnetmelik hiikiimlerine uyulmasr zorunludur.

i9 Ytinergede iingiiriilmemig durumlar
MADDE t7 - (1) Toplantrlarda. bu ig Y<inergede 0ngdrtilmemiq bir durumla kargrlagrlmasr halinde genel kurulca

verilecek karar dolrultusunda hareket edilir.
ig Y0nergenin kabulii ve de[igiklikler
MADDE 18 - (l) Bu i9 Yrinerge. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim $irketi genel kurulunun onayr ile ydnetim

kurulu tarafrndan yiiriirliile konulur, tescil ve ilan edilir. iE Ydnergede yaprlacak deliqiklikler de aynr usule tabidir.



ig Yiinergenin yiiriirliilii
MADDE 19 - (l) Bu ig Y0nerge, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim $irketinin 30.05.2013 tarihli genel kurul

toplantrsrnda kabul edilmig olup, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr tarihinde y0riirliige girer.

YONETIM KURULU

$enel QIL
(T.C.NO. 38836603096)


