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TopLANTı TUTAıteĞı

Birko Birleşik Koyunlu|ular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2015 Yılı
24.12.2016 tarihli Olağanüstü Geneİ Kurul Toplantısı saat 13.0o'de şirket
merkezi olan Birko A.Ş.'nin Toplantı Salonu'nda Ticaret İl ıvıüdürlüğü'nün
23.t2.2016 tarih ve 2!246708 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık

TopIantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun
olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması
nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret SiciI
Gazetesi'nin 9 Aralık 201,5,225, ve 1,4 Ara!ık 20t6 1353 sayılı
nüshaIarında, Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet
sitesinde 01.12.2016 tarihinde, ve Niğde'de yayınlanmakta olan Niğde
Gündem Gazetesinin 10 Aralık 2OL6 tarihli baskısında toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde i!an edil,diği tespit
ediImiştir.

Hazİrün CetveIinin tetkikinden,şirketin toplam 60.000.00O.-TL'llk
sermayesine tekabül eden t Kr. nominal bedelli 5.000.000.000 adet
hisseden 7.439.L29,22 adet hissenin As6|eten; 13.910. Ogg,2\ adet
hissenİn Vek6leten, ayrıca tevdi eden temsiIcilerin tarafından temsil
edilen paylar ise 102 .t43. adet hisse olmak üzere toplam 21,.45L.37I.4g
adet hissenin ı genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşı!arak
gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

temsilcileri sn.kenan
gözetiminde ya pılm ıştı r.

1. Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi. Açılış
Yönetici Yardımcısı Sn.Hayrettin YENEL
duruşunda bulunuldu.İstiklAl Marşı

şAHİııırn ve Sn.Ayşegül KAT|RcloĞLU'nun

YatırımcıIar iIe İllşkller Birim
tarafından yapılarak saygı

okundıı.Toplantı Başkanlığı
Sn.Recep Güneykdyd, Katipseçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı

1,2,1,,_*,".



UYelıge 5n.Bekir Ercan, Oy Toplayıcılığa Halil Ertekiner Genet KuruI
tarafından oy birliği ile seçildiler.

2. ToPlantı BaŞkantığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi
oY birliği ile verildi. Divan Başkanı gene! kurula katılan milletvekilleri,
belediYe baŞkanı ve misafirlere katıtımlarından do|ayı teşekkür etti ve
misafirlere selamIa konuşması yapmatarı için söz verdi. Misafirter ise
genel kurula konuşma yaptı.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nu n 17.1,t.2o16
tarih ve 29833736,110.03.02-E.I2243 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 29.IL.2a1,6 tarih ve 5003 54gL-431,.o2 Sayılı yazılarıyla uygun
görüŞ bildirdİği Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1O0.000.0OO._TL,den;
250.000.0O0.-TL'Ye artırılmasını da içeren, esas sözıeşmenin Sermaye
PiYasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3,
6,7,8, 9,1!, 12, t3, !4, 15, 18, Ig,2!,23,24,26,28. Madde tadil
tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet ihracı" başlık|ı
33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıktı 34. Madde,nin
eklenmesine iliŞkin maddelerin görüşülerek onaylanmasına geçildi. Divan
tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. yapılan oytamada gündem
maddesi oy birliği iIe kabul edildi.

4'25.L1,.2O1,6 ta rih inde ya pı la n Ka m uyu Ayd ı n tatma Platform u açı kta ması
doğru ltusu nda Şİrketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman ma|iyetteri,
karlılık ve İŞletme hayatının süreklitiği kapsamında değerlendirilmesine
ilİŞkin 25.tt.2015 tarihli yönetim kurulu kararına konu olan aşağıdaki
hususlar hakkında bilgi veritmesi, görüşülmesi ve oytanması. (spK Tebliği
Md. 7.1 uYarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna
katılan PaYların üÇte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak,
toPlantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz paytarın en az
Yarlsının hazır bulunması h6linde, esas söz|eşmede açıkça daha ağır
nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya kq oy hakkını haiz payIarın
çoğunluğu ile karar alınır.)



a) Halı işletmesinin maddi duran varlıkları iIe Şirketin 458 Ada 2,3,4,5,6,7
no'!u parsellerinin arsa, bina ile penye ve open-end işletmelerinde
bulunan makine ve teçhizatın güncel değerlerinin tespiti amacıyla
yönetim kurulunca yetkilendirilen SPK lisanslı A Artı Bir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporlarının okunması,
müzakeresi ve yönetim kuruluna haIı işletmesinin yerli ve yabancı
yatırımcılara satışı, stratejik ortak!ık, kiralama gibi her türlü
değerlendirebi|ffie,458 Ada parseIlerinin ve üzerinde bulunan makine ve
teçhizatın yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık
kurulması, imar değişikIiği ve kat karşılığı da dahiI oImak üzere her türlü
gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parse||erin
değerlend irilebil mesine da ir bilgi veri!mesi.
b) Bu gündem maddesinin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli
Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında olduğu için, söz konusu Tebliğ
gereği, toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya
temsilcilerinin, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek kaydıyla
pay!arını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrıIma hakları vardır. Bu
hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin payları, şirketimiz tarafından
satın alınacaktır. SPK Teb!iği gereği, ayrılma hakkını kullanacak ortağın,
sahip olduğu payların tamamı için bu hakkı kullanması zorunludur.
c) Satın almada ayrılma hakkının pay başına fiyatı, (mevzuat gereği, llk
defa kamuya açıklama yapılma tarihi olan 25.It.2aL6 (hariç) tarihten
önceki, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalamasıdır.) 0,7150 TL'dir.
d) Ayrı|ma hakkının kullanımı, genel kurul toplantısından itibaren en geç 6
(altı) işgünü içinde başlayacak ve ].0 (on) iş günü sürecektir.
e) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, ayrılma hakkına konu
paylarının, ayrı|ma hakkının ku!!anımında aracılık yapan aracı kurum
nezdindeki şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda
virmanlayarak satışını (ayrı!ma hakkı kullanımını) gerçekleştirecek ve pay
bedelleri, satışı takip eden 2.işgünü şirketimizce ödenecektir.
f) KAP açıklamasında duyurulan yönetig1 kurulu kararına konu ola n

işlemin genel kurul toplantısında redde si durumunda ayrılma hakkı
doğmayaca ktır.



g) Ayrılma hakkına konu işIemler bakımından olumsuz oy kullanarak
muhalefet şerhini toplantı tutanağını işleten pay sahipleri, gündemin
diğer maddeleri açısından ortaklık hakIarını kullanmaya devam ederIer.
Divan Başkanı Muhasebe Müdürü Ömer Küp'e genel kurulu
bilgilendirmesini istedi.

Şirketin Maddi Duran varlıklarının net defter değeri ve PSK lisanslı A
ART|BİR Gayri Mankul Değerleme A.Ş tarafından düzenlenen ekspertiz
raporlarındaki şirketi değerleri ile ilgili genel kurulu bilgilendirildi.
Okunan gündem maddesi divan başkanı tarafından müzakereye açıldı. A|i
Demirtaş Elektronik ortamdan katılarak bu maddeye "muhalefet şerhinin
tutanaklara işlenmesini istiyorum" şeklinde elektronik ortamda bildirdi.
Ayrıca İsmaiI Ergün Elektronik ortamdan katılarak "bu maddeyi kabut
etmiyorum" şeklinde elektronik ortamda blldirdi. Divan başkanı oylamaya
geçti, Madde oy çokluğu ile kabul edildi

5- 28. IL.2OL6 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı
uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketimizin
katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin liklditesi
açısından uygun o|madığının tespiti halinde, genel kuru! onayı alınmış
olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden,
Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğunun oylanmasına geçildi.

Ali Demirtaş elektronik ortamdan katılarak bu maddeye "mu,halefet şerhi
veriyorum' şeklinde elektronik ortamda bildirdi.
Ayrıca İsmail Ergün Elektronik ortamdan katılarak "kabul etmiyorum ıl

şeklinde elektronik ortamda bildirdi. Divan başkanı oylamaya geçti.

5- Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetterin müzakeresi ve
faaliyetlerle i|gili gene! kuruia bilgi sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Güneykaya genel kuruIu bilgi verdi. Divan başkanı
oylamaya geçti. Madde oy birliği ile kabuledildi.

Madde oy çokluğu ile kabul edildi.
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Pay sahibi Muhalefet Şert]i

muhalefet şghinin tutanaklara işlenmesini istiyorum
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