MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2016 Cuma günü saat 11:00’ de
Savur Yolu 6. Km Mardin adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve karara bağlamak üzere
aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu
tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate
alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri
Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul
toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri
katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda
katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK, e-MKK Bilgi Portalına kaydolması, iletişim
bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK
Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya
temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya
katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat
21.00’e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılacakların toplantı günü Elektronik Hazır Bulunanlar Listesini imzalaması gerekmektedir.
Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar
yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin
detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr)
yer
almaktadır.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği”nde öngörülen ilişikteki vekalet
formu örneğini Şirket Merkezi veya www.mardincimento.com.tr adresindeki Şirket internet
sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan
kişinin imzasının noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul
toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2015 yılı
finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı,
ortaklığın 2015 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu
değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay
sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi
halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.mardincimento.com.tr adresindeki
internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul
Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki
verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara
bağlanması,
7. 2015 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,
8. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması,
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen
işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve
işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi
ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak
bağışların sınırının karara bağlanması,
14. Kapanış.

Ek :Vekaletname örneği

