BAYSAN T R A F O R A D Y A T O R L E R I SANAYI V E T I C A R E T ANONIM S J R K E T I
16 A R A L I K 2014 TARIHINDE Y A P I L A N
OLAGANUSTU G E N E L K U R U L T O P L A N T I TUTANAGI

Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim §irketinin Olaganiisrii Genel Kurul
Toplantisi 16.12.2014 tarihinde, saat 14:00 de, §irket merkez adresi olan "Yazhk Yeni Mah. D130 Karayolu Cad. No:87/A Golctik- KOCAELP'' adresinde, Giimriik ve Ticaret Bakanhgi'nin
Kocaeli 11 Mudiirlugu'nun 12.12.2014 tarih ve 4541447 sayih yazilanyla gorevlendirilen Bakanlik
Temsilcisi Sayin Emin ALTUN'in gozetiminde yapildi.
Toplantiya ait davet, TTK kanun 414. mad. gore ve ana sozlesme'de ongoruldugu gibi ve
giindemi de ihtiva edecek sekilde, Ttirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Kasim 2014 tarihli 8701
sayih mishasinin 638 ve 639'iincu sahifelerinde, aynca sirketin www,baysantrafo.com

internet

adresinde ve KAP'ta ilan edilmek suretiyle suresi icinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, §irket'in toplam 8.300.000,00 TLTik sermayesini temsil
eden 830.000.000 adet paydan 263.300,00 (TLTik sermayeye tekabiil eden 26.330,00 adet (A)
grubu payin vekaleten, 5.212.642,00 TL'lik sermayeye tekabiil eden 521.264.200 adet (B) grubu
payi vekaleten olmak iizere toplam 5.475.942,00 TL sermayeye tekabiil eden 547.594.200 adet
payin temsil edildigi tesbit edildi ve giindemin goriisulmesine gecildi.
1- Toplanti Baskanhgi'na Cemal ERDOGAN, genel kurula katilanlarin oybirligi ie secilmis olup
Katip iiyelige, Tuna DEMIRHAN'i atamistir. Toplanti baskani genel kurula ilan edilen giindemi
okudu, A G M Avrupa Saglik Hizmetleri A.§. adina temsilen katilan Tuna DEMIRHAN giindeme
ilave olarak yonetim kurulundan istifa eden Tuncer BAYDAR'm yerine Emel YAVUZ'un
yonetim kurulu iiyeligine secilmesi konusunda verdigi onerge katilanlarin oy birligi ile kabul
edilmis olup bakanlik temsilcisi TTK 414. gore ilan edilen giindem maddelerine ilave bir madde
olamayacagini genel kurula beyan etmis olup, kanuna aykiri oldugunu belirtmistir. Buna ragmen
toplanti baskani onergeyi oya sunarak giindemin 5. maddesi olarak gortisulmesi katilanlarin oy
birligi ile kabul edildi. Dolayisiyla dilek ve temenniler madde 6. madde olarak goriisiilecegini
genel kurula belirtti.
2- Toplanti tutanak ve belgelerinin imzalanmasi i9in Toplanti heyetine yetki verilmesi oybirligi ile
kabul edildi.
3- Giindemin (4) numarah maddesinde yer alan ve sirketimiz esas sozlesmesinin Unvan baslikli
2'nci, Amac ve Konu baslikli 3'iincii maddesinde yapilmasi ongoriilen degisiklikler, Sermaye
Piyasasi Kanununun 23. maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-23.1 sayih TJbliginin 5/l(c)
ve 6/4 maddeleri geregi Ortakhgin esas sozlesmesinde yer alan fiili ana faaliyet 1; onusunun yan

faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek esas sozlesme degisikligi niteliginde oldugundan, ilgili
degisikligin onemli nitelikte islem olarak degerlendirilmesine, genel kurula katilarak (4) numarali
gundem maddesi i9in olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini toplanti tutanagina isleten pay
sahiplerinin ayrilma haklarinin bulundugu, aynlma hakkmi kullanmak isteyen pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin paylarimn pay basma 5,4236 TL'si fiyattan ortakligimizca satin alinacagi,
ayrilma hakkinm kullandinlmasina

belirlenecek bir araci kurum vasitasiyla genel kurul

tarihinden itibaren en 90k alti is giinii i9inde baslanacagi, on is giiniinden az yirmi is giiniinden
fazla olmayacak sekilde belirlenecek sure i9inde

ayrilma hakkmi kullanmak isteyen

pay

sahiplerinin ayrilma hakkma konu paylarini, §irketimiz adina ahm islemlerini ger9eklestiren
araci kuruma, kamuya a9iklanan ayrilma hakkinin kullanim siirecine iliskin ilan edilecek
9er9evede

ve

genel

hukiimler

dogrultusunda

teslim

ederek

satabilecekleri,

ayrilma

hakkmi kullanmak i9in araci kuruma basvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en ge9 satisi takip
eden isgunii tarn ve nakden odenecegi, hususlari Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
4- §irket esas sozlesmesinin Unvan baslikli 2'nci, Ama9 ve Konu baslikli 3'iincii, Sirketin Merkezi
baslikli 4'iincu maddelerinin ekteki sekliyle degistirilmesi hususun genel kurul'un onayina
sunuldu. Oylama sonucunda 547.594.200 adet olumlu oy kullamlarak (olumsuz oy kullanilmadi)
oybirligi ile kabul edildi.
5- Yil i9inde bosalan yonetim kurulu iiyeligine se9im hususunda yonetim kurulu baskanhginm
onerisi okundu. Tuncer Baydar'm isitifasi ile bosalan yonetim kurulu iiyeligine 422 023 825 08
T.C. numarali Emel YAVUZ oybirligi ile se^ildi.
6- Yonetim kurulu baskani soz alarak ama9 ve konu degisikliginin SJrket i9in hayirh olmasini
temenni etti. Baska soz alan olmadigmdan toplantiya son verildi. Bakanlik temsilcisi genel kurula
katilan ortaklarin herhangi bir itirazin olup olmadigini sordu, itiraz eden olmadi. Toplanti baskani
tarafmdan genel kurula son verildi.
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BAYSAN T R A F O R A D Y A T O R L E R I SANAYI V E T I C A R E T ANONIM §IRKETi
16.12.2014 T A R I H L i (A) G R U B U P A Y L A R
OLAGANUSTU G E N E L K U R U L TOPLANTI TUTANAGI

1- Hazirun cetvelinin tetkikinden §irket'in toplam 263.300,00 sermayesini temsil eden 26.330.000
adet paydan 263.300,00 (TLTik sermayeye tekabiil eden 26.330.000 adet

(A) grubu paym

vekaleten olmak iizere toplam 263.300,00 TL sermayeye tekabiil eden 26.330.000 adet paym
temsil edildigi tesbit edildi ve giindemin gortisulmesine gecildi.
2- Toplanti Baskanligi'na Cemal ERDOGAN, genel kurula katilanlarin oybirligi ie secilmis olup
Katip iiyelige, Tuna DEMIRHANT atamistir.
3- 16.12.2014 tarihinde yapilan Olaganustii Genel Kurul toplantismda alinan kararlar onaya
sunuldu, oybirligi ile kabul edildi.
4- Yonetim kurulu baskani soz alarak amac ve konu degisikliginin Sirket ifin hayirli olmasmi
temenni etti. Baska soz alan olmadigindan toplantiya son verildi. Bakanlik temsilcisi genel kurula
katilan ortaklarin herhangi bir itirazin olup olmadigmi sordu, itiraz eden olmadi. Toplanti baskani
tarafindan genel kurula son verildi.

