KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 06.07.2022 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil No: 3992
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih, 2022/25 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15.maddesi
gereğince 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Gaybiefendi
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek
üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı
bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri
aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından
sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri
aracılığı ile katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay
sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket
merkezimiz ile Şirketimizin www.kutahyaseker.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname
formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik
Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle
Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik
ortamda Genel Kurul’a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy
kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr
bağlantısından bilgi alabilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar
listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi
şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri
durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara
ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından
görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15.00’e
kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
“kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirket’imizin 2021 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, Merkezi
Kayıt Kuruluşunun internet sitesi Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan
www.kutahyaseker.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Gaybiefendi
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket merkezinde incelemeye hazır
tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
06/07/2022 GÜNÜ SAAT 14:00’de YAPILACAK 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve
müzakere edilmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen
bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya
sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının
görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
7. 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr
dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin
görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev
Süresi’’ başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
11. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve
karara bağlanması,
12. Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine
sunulması,
13. Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine
sunulması
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara
bağlanması
15. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’sinin
müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması
16. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara
bağlanması
17. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve
2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında
2022 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve
yardımların üst sınırının belirlenmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.
Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve
ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
19. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri
gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları
ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp
yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna
giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere
ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret
Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
20. Dilek ve temenniler,
21. Kapanış.

