PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.’NİN
2016 YILINA AİT 26.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2017 Çarşamba günü saat 11.00’de İzmir Yolu 22. Km.
Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere
üzere gerçekleştirilecektir.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri
aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu
tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen
veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi
Sermaye Piyasası Kurulu II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği” hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile
Şirketimizin www.penguen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup
imzalarını noterce onaylatarak veya noterce imzalı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname
formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;
•
•
•
•

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini;
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzelkişiyi 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

İbraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz
katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında
Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih
ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2016 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin
önerisi ile faaliyet raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme
Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkez adresi olan İzmir Yolu 22. Km.
Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde ve www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır
bulunmaktadır.
Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın
Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.
YÖNETİM KURULU

PENGUEN GIDA SAN. A.Ş.’nin 26.04.2017 tarihinde saat 11.00’da Yapılacak olan 2016 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Gündemi
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Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi;
Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen
üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “ücret
politikası” kapsamında 2016 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve onaylanması;
Yönetim Kurulu’nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara
bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar
hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan
işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş
olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen
işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete
ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri kapsamındaki işlem ve
faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;
Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı için denetimden sorumlu
komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
Dilekler ve kapanış.

