BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25.04.2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketi izi Olağa Ge el Kurul topla tısı, aşağıdaki gü de
addeleri i görüş ek ve karara
ağla ak üzere 25/04/2017 Salı gü ü saat : ’de Balıkesir Asfaltı 8. Km Ba dır a / BALIKESİR
adresi deki şirket erkezi de gerçekleştirile ektir.
Şirketi iz pay sahipleri, Olağa Ge el Kurul Topla tısı a, fiziki ortamda veya elektronik ortamda
izzat ke dileri veya te sil ileri vasıtasıyla katıla ile eklerdir. Topla tıya elektro ik orta da katılı , pay
sahipleri i veya te sil ileri i güve li elektro ik i zaları ile ü kü dür. Bu se eple Elektro ik Ge el
Kurul Siste i de EGKS işle i yapa ak pay sahipleri i ö elikle güve li elektro ik i za sahi i ol aları
ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. MKK e-MKK Bilgi Portalı’ a kaydol aları gerek ektedir. e- MKK Bilgi
Portalı’ a kaydol aya ve güve li elektro ik i zaları ulu aya pay sahipleri veya te sil ileri i EGKS
üzeri de elektro ik orta da Ge el Kurul Topla tısı a katıl aları ü kü ol aya aktır.
Topla tıya elektro ik orta da katıl ak isteye pay sahipleri i veya te sil ileri i
Ağustos
2012 tarih ve
sayılı Res i Gazete’de yayı la a A o i Şirketlerde Elektro ik Orta da Yapıla ak
Ge el Kurullara İlişki Yö et elik ,
Ağustos
tarih ve
sayılı Res i Gazetede yayı la a
A o i Şirketleri Ge el Kurulları da Uygula a ak Elektro ik Ge el Kurul Siste i Hakkı da Te liğ
hükü leri e uygu olarak yükü lülükleri i yeri e getir eleri gerek ektedir.
Topla tıya izzat katıla ak pay sahipleri i , Ge el Kurul aşla a saati de Saat: :
e az
yarı saat ö e topla tı ahalli de ulu aları ö e le ri a olu ur. Ge el Kurul Topla tısı a, topla tı
tarihi de ö eki gü saat : iti ariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzeri de sağla a ak ola Ge el Kurul
Pay Sahipleri Çizelgesi de adı yer ala pay sahipleri iz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzda ları ı i raz ederek
katıla ilirler. Topla tıya fiziki vekalet a e ile te sil edil ek suretiyle katıla ak pay sahipleri i , Sermaye
Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Vekalete Oy Kulla ıl ası ve Çağrı Yoluyla Vekalet Topla ası
Te liği’ de ö görüle hususları da yeri e getirerek, aşağıda yer ala ör eğe uygu olarak düze le iş
vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz ko usu vekalet a e for u ör eği şirket
merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresi deki şirket i ter et site izde mevcuttur.
Sayılı Ser aye Piyasası Ka u u’ u
. Maddesi gereği e Ge el Kurul Topla tısı’ a davet içi
ortakları ıza ayrı a taahhütlü ektup gö deril eye ek olup, Ge el Kurul topla tı ıza tü hak ve
menfaat sahipleri davetlidir.
Kuru sal Yö eti

İlkeleri Te liği . . Maddesi Kapsa ı da Yapıla Ek Açıkla alar

Ser aye Piyasası Kurulu’ u II-1 . sayılı Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a, Şirketi kuru sal
i ter et sitesi de ve KAP’ta, ge el kurul topla tı ila ı ile irlikte, ila ve topla tı gü leri hariç ol ak
üzere ge el kurul topla tı tarihi de e az üç hafta ö e
sayılı Türk Ti aret Kanununun 437 nci
addesi çerçevesi de pay sahipleri i i ele esi e hazır ulu durula ak elgeler ile şirketi ilgili
mevzuat gereği yap ası gereken bildirim ve açıkla aları ya ı sıra, yapıla ek açıkla alarda gü de
addeleri ile ilgili ola lar aşağıda ilgili gü de
addesi de yapıl ış olup, ge el açıkla alar u
ölü de ortakları ızı ilgisi e su ul uştur.
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1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Pay sahipleri izi oy hakları asağıdaki ta lodadır.

Adnan ERDAN
Fikret ÇETİN
Mua

er BİRAV

E i e Sevgi BİRAV
Mutlu HASEKİ
Fatih ERDAN
Mahmut ERDAN
Halka Açık

Grubu

Hisse Tutarı

Sermaye
Ora ı %

A

333,300

1.55%

B

4,008,288

18.64%

A

333,300

1.55%

B

4,268,283

19.85%

A

133,400

0.62%

B

1,608,284

7.48%

A

100,000

0.47%

B

1,330,000

6.19%

A

100,000

0.47%

B

1,330,000

6.19%

A

-

B

130,000

A

-

B

130,000

0.60%

B

7,695,145

35.79%

21,500,000

100.00%

Toplam

0.60%

Şirketi izde A gru u payları , Esas Sözleş e’ i ’i i addesi deki esaslar çerçevesi de yö eti
kurulu üyeleri i yarısı ı seçi i de aday göster e i tiyazı vardır.
2. Pay Sahipleri i , Ser aye Piyasası Kurulu SPK ’ u ve/veya Şirketi İlgili Olduğu Diğer Ka u
Kurum ve Kuruluşları ı Gü de e Madde Ko ul ası a İlişki Talepleri
Olağa Ge el Kurul topla tısı içi

öyle ir talep iletil e iştir.

3-Ge el kurul topla tı gü de i de yö eti
Olağa Ge el Kurul Topla tısı da Yö eti
ulu aktadır.

kurulu üyeleri i seçi i
Kurulu Üyeleri’ i

seçi i e ilişki

gü de

addesi

4. Şirketi Geç iş Hesap Dö e i de veya Gelecek Hesap Dö e i de Pla ladığı Şirket Faaliyetlerini
Ö e li Ölçüde Etkileye ek Yö eti ve Faaliyetleri deki Değişiklikler
Ortaklığı geç iş hesap dö e i de gerçekleşe veya gele ek hesap dö e leri de pla ladığı ortaklık
faaliyetleri i ö e li ölçüde etkileye ek yö eti ve faaliyetleri de değişiklik ol a ıştır.
Yö eti ve faaliyet orga izasyo u da ö e li
dahili de ka uya açıkla a yapıla aktır.

ir değişikliği

söz ko usu ol ası hali de,

evzuat
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5. Gü de de Esas sözleş e değişikliği ol ası halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri i ve yö eti
kurulu kararı
Olağa ge el kurulu da yapıla ak esas sözleş e değişikliği ulu

amaktadır.
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25.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve topla tı aşka lığı ı oluşturul ası,
Türk Ticaret Ka u u (TTK) ve sermaye şirketleri i genel kurul topla tıları hakkı da Gü rük
ve Ti aret Baka lığı’ ı yö et eliği Yö et elik hükü leri çerçevesi de Ge el Kurul
topla tısı ı yö ete ek Başka ve Başka lık Diva ı’ ı seçi i gerçekleştirile ektir.
2. Ge el Kurul Topla tı Tuta ağı’ ı
verilmesi,

i zala

ası hususu da Topla tı Başka lığı’ a yetki

Türk Ticaret Ka u u (TTK) ve sermaye şirketleri i genel kurul topla tıları hakkı da Gü rük
ve Ti aret Baka lığı’ ı yö et eliği Yö et elik hükü leri çerçevesi de, Topla tı
Tuta ağı’ ı i zala ası hususu da Topla tı Başka lığı’ a yetki veril esi hususu
görüşüle ektir.
3. 2016 Yılı a ait Yö eti Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağı sız De etle e Kuruluşu Raporları’ ı
ayrı ayrı oku ası ve üzakeresi ve ge el kurulu o ayı a su ul ası,
Ser aye Piyasası Kurulu
evzuatı ile TTK’ u u hükü leri çerçevesi de, Ge el Kurul
topla tısı da üç hafta ö e, Şirketi iz Merkezi’ de ve www.bantas.com.tr Şirket i ter et
adresi de ortakları ızı i ele esi e su ula Yö eti Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağı sız
De etle e Kuruluşu Uluslararası Bağı sız De eti ve YMM A o i Şirketi’ i Raporu Ge el
Kurul’da oku arak, ortakları ızı ilgisi e su ula aktır.
4. 2016 yılı Bila ço ve Gelir Ta losu u oku

ası,

TTK ve Yö et elik hükü leri çerçevesi de
İ ele esi ve Müzakere Edil esi i üteakip,
ayrı o ayı a su ula aktır.

üzakeresi ve o ayla

ası,

6 Yılı Bila çosu ile Gelir Ta losu Hesapları ı
6 Yılı Bila çosu ile Gelir Ta losu Hesapları ayrı

5. Yö eti Kurulu’ u
6 yılı karı ı kulla ı şekli ile dağıtıla ak kar payları ora ları ı
elirle esi , ava s verile il esi ve kar dağıtı tarihi ko usu daki teklifi i ka ulü,
değiştirilerek ka ulü veya reddi.
Şirketi izi , Ser aye Piyasası Kurulu' u II- . sayılı "Ser aye Piyasası da Fi a sal
Raporla aya İlişki Esaslar Te liği" hükü leri uyarı a hazırla a ve ağı sız de eti de
geçe
. .
6 - 31.12.2016 hesap dö e i e ait ali ta loları da Net Dö e Karı
4.220.836’ TL'dir. Şirketi izi , Ser aye Piyasası Kurulu' u II- . sayılı te liği e uygu
olarak ekte hazırla a
6 yılı Kar Dağıtı Ta losu a göre; Şirketi izi
6 yılı 4.220.836 TL
ola dö e Karı ı dağıtılıp dağıtıl aya ağı ı Ge el Kurul'a arz ve teklif edil esi e Yö eti
Kurulu’ u 31.03.2017 tarihli kararı ile oy irliği ile karar veril iştir.
Yö eti Kurulu uzu , Ge el Kurul’u o ayı a su duğu teklif, SPK’ ı kar dağıtı ı a ilişki
düze le eleri, Esas Sözleş e izi
. addesi ve Yö eti Kurulu uzu
. .
tarihli
topla tısı da Ka ul edile ve ay ı tarihte ka uya açıkla a Kar Dağıtı Politikası ’ da
elirtile esaslara göre hazırla ış olup, söz ko usu ö eriye ilişki kar dağıtı ta losu
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EK.2’te su ul uştur.
6. Yö eti

Kurulu üyeleri i Şirketi

6 yılı faaliyet ve işle leri de dolayı i ra edilmeleri.

TTK ve Yö et elik hükü leri çerçevesi de Yö eti Kurulu Üyeleri i
6 yılı faaliyet, işle
ve hesapları da ötürü ayrı ayrı i ra edil eleri Ge el Kurul’u o ayı a su ula aktır.
7. Ser aye Piyasası Kurulu düze le eleri uyarı a , Şirketi
yılı da üçü ü kişiler lehi e
ver iş olduğu Te i at, Rehi ve İpotekler TRİ hakkı da ortaklara ilgi verilmesi,
Kuru sal yö eti ilkeleri te liği gereği, şirketi iz tarafı da . Kişiler lehi e veril iş ola
te i at, rehi , ipotek ve kefaletler hakkı da ağı sız de eti raporu
olu dip otları da
yer veril iştir. Ge el Kurulda ortakları ızı ilgisi e su ula aktır.
8. Kuru sal Yö eti İlkeleri gereği e Şirketi
yılı da yaptığı ağış ve yardı ları Ge el
Kurul’u ilgisi e su ul ası ve
yılı da yapıla ak ağışlar içi üst sı ır belirlenmesi.
Türk Ti aret Ka u u, Ser aye Piyasası Ka u u, Ser aye Piyasası Kurulu Te liği, İlke Kararları
ve sair düze le eler ile Şirket Esas Sözleş esi hükü leri doğrultusu da oluşturula Bağış
Politikası esasları doğrultusu da, sosyal yardı a a ıyla eğiti kuru ları a, vakıf ve
der eklere
yılı da yapıla ağış ve yardı ları Ge el Kurul’u ilgisi e su ula aktır.
Ayrı a,
yılı içi de yapıla ak ağışları sı ırı ge el kurul tarafı da elirle e ektir. Bu
kapsa da
yılı içi de eğiti kuru ları a uhtelif vakıf ve der eklere yapıla ağışları
topla ı 16.500 TL Türk Lirasıdır.
9. Geri alı taahüdü kapsa ı da alı a hisse se etleri i elde çıkarıl ası hususu da ilgi
verilmesi.
Payları Borsa ızda A a Pazar'da işle göre Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi ve Ti aret A.Ş.
Şirket i geri alı yoluyla sahip olduğu Şirket ser ayesi i % , 'ü e teka ül ede
.
.
TL o i al değerli payları , topta alış satış işle i kapsa ı da TL o i al değerli
pay içi , TL fiyatla 29.11.2016 tarihinde İş Yatırı Me kul Değerler A.Ş. ara ılığıyla satışı
gerçekleştiril iştir.

10.

.

.

tarihi iti ari ile yapıla ye ide değerle e raporu hakkı da ilgi veril esi.

Gayrimenkul, Makinalar ve Taşıtlara ilişki Gayri e kul Değerle e raporu, ağı sız ir
gayri e kul değerle e kuruluşu ola Dü yagrup Gayri e kul Değerle e Da ış a lık A.Ş.
tarafı da
. .
tarihi de
Aralık
tarihi içi hazırla ıştır. Uygula a yö te ler
gayrimenkuller içi değerle e ko usu taşı azı arsa değeri e sal karşılaştır a yaklaşı ı
ve i alar içi
aliyet yö te i kulla ılarak hesapla ıştır. Değer takdiri de fir a kayıtları
i ele iş, detaylı piyasa araştır ası yapıl ış, aki aları
ev ut duru u göz ö ü e alı ış,
fir a ız arşivi de ulu a
e zer çalış alarda yararla ıl ıştır. Değerle ede Maliyet
oluşu ları-A ortis a yaklaşı ı kulla ıl ıştır Bu değerle e yö te i de ev ut ola ir
aki e i gü ü üz eko o ik koşulları altı da ay ısı ı veya ir e zeri in yenisinin maliyeti
ekspertiz içi az ka ul edilir. Bu a la da aliyet yaklaşı ı ı a a ilkesi kulla ı değeri ile
açıkla a ilir. Kulla ı değeri ise hiç ir kişi o a istek duy asa veya o u değeri i il ese ile
alı gerçek ir değeri vardır içi i de ta ı la aktadır. Bu yaklaşı piyasada sık sık alı
satı ı yapıl aya özel a açlı ülkler ve aki eler içi uygu ol aktadır., zira karşılaştırıla ilir
satış ilgisi ya çok az ol akta , yada hiç ol a aktadır.
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Bu yö te de ö e li ola kriter aki e i kala eko o ik ve faal ö rü ü varlığı ve u u
süresidir. Bu ede le aki e değeri i kulla ı da kay akla a fiziki ve fo ksiyo el yıpra a
ile tek olojik geliş ede kay akla a de ode ol a so u u da za a içerisi de azala ağı
kabul edilir Buna ek olarak ilgili aki e i hitap ettiği sektördeki tek olojik geliş e hızı ve
aki e i farklı sektörlerde kulla ı ala ı ı ol ası ayrı a dikkate alı alıdır. Ge el ir kural
olarak, ev ut ir aki e i değeri i , hiç ir za a ye isi i
aliyeti de fazla ol aya ağı
ka ul edil ektedir. Maki e teçhizat gi i ça uk eskiye , tek ik olarak değer yitire varlıkları
rayiç değeri i ulu ası da tesisi üreti faaliyeti e deva ede ir tesis olduğu varsayı ı
ile aki e ve teçhizatı işlet eye alı ı aya kadar yapıl ası gerekli tü
asraflar dikkate
alı ış, fiziksel yıpra a, fo ksiyo el, tek olojik ve eko o ik açıda de ode ol a olasılıkları
göz ö ü de ulu durularak rayiç edel tespit edil iştir.
11. Bağı sız Dış De etle e Kuruluşu hakkı da karar alı

ası,

Ser aye Piyasası Kurulu SPK ’ u II. . sayılı Ser aye Piyasası da Fi a sal Raporla aya
İlişki Esaslar Te liği hükü leri e göre hazırla a ak
yılı a ilişki fi a sal ta loları
ağı sız de eti leri i yapıl ası a yö elik Uluslararası Bağı sız De eti ve SMM A.Ş. ile
yılı da da çalış aya deva edil esi a a ıyla ağı sız de eti sözleş esi i zala ası
hususu Ge el kurulu o ayı a su ula aktır
12. Yö eti

Kurulu Üyeleri i seçi i

Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi Ti aret A.Ş. Yö eti
aşağıda yeral aktadır.

Kurulu üye adayları ı özgeç işleri

Adnan ERDAN
. .
tarihi de İsta ul’da doğ uştur. Mar ara Ü iversitesi İktisadi ve İdari Bili ler
Fakültesi Ka u Yö eti i Bölü ü Mezu u ola S . Ad a ERDAN, yaşı da aşladığı çalış a
hayatı içi de Muhase e esleği ile iştigal ettikte so ra,
yılı da S . Fikret ÇETİN ile Tapaş
Koll. Şti’ i kurarak
yılı a kadar İ şaat taahhüt işleri ile çalış a hayatı a deva et işlerdir.
yılı da iti are Ba taş Ba dır a A alaj Sa .ve Ti . A.Ş.’ye ortak olarak, Yö eti Kurulu
Başka lığı görevi i sürdür eye devam etmektedir.
Adnan ERDAN’ ı SPK’ ı II-

. Sayılı Te liği uyarı a ağı sızlık iteliği ulu

a aktadır.

Fikret ÇETİN
. .
tarihi de Balıkesir’de doğ uştur. İsta ul Tek ik Ü iversitesi Maki e Mühe disliği
Mezu u ola S . Fikret ÇETİN, ezu iyet so rası Alarko Holdi g ü yesi de çalışarak
yılı da S . Ad a ERDAN ile Tapaş Koll. Şti.’ i kuru u ortağı olarak i şaat taahhüt işleri ile
iştigal ettikte so ra,
yılı da u ya a Ba taş Ba dır a A alaj Sa .ve Ti .A.Ş.’ i ortağı
olarak Yö eti Kurulu Üyeliği deva et ektedir.
Fikret ÇETİN’ ı SPK’ ı IIMua

. Sayılı Te liği uyarı a ağı sızlık iteliği ulu

a aktadır.

er BİRAV

. .
tarihi de Ma yas’da doğ uştur. İsta ul Ü iversitesi İktisat Fakültesi İktisat
ölü ü de
ezu oldukta so ra, Yüksek Lisa sı ı Mar ara Ü iversitesi Güzel Sa atlar
Fakültesi E düstri Ürü leri Tasarı ı ölü ü de yapa S . Mua
er BİRAV,
yılı da u
ya a Ba taş Ba dır a A alaj Sa .ve Ti . A.Ş.’de Yö eti Kurulu Üyeliği görevi e deva
etmektedir.
Mua

er BİRAV’ ı SPK’ ı II-

13. Bağı sız Yö eti

. Sayılı Te liği uyarı a ağı sızlık iteliği ulu

Kurulu üye seçi i ve Yö eti

Kurulu üyeleri i

a aktadır.

yılı ü retleri hakkı da
6

karar alı

ası

Olağa Ge el Kurul Topla tısı da Bağı sız Yö eti Kurulu Üyeleri’ i seçi i e ilişki gü de
addesi ulu aktadır. TTK ve Yö et elik hükü leri ile Esas Mukavele izde yer ala esaslar
çerçevesi de Yö eti Kurulu üyeleri i aylık rüt ü retleri Ge el Kurul tarafı da
belirlenecektir.
14. Yö eti
T.T.K.’ u

Kurulu Üyeleri e , T.T.K.’ u
ve

ve

. Maddeleri uyarı a izi veril esi,

. Maddeleri uyarı a gerekli izi leri verilmesi.

15. Dilek ve temenniler.
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EK.1 VEKALETNAME
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NE

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ i
/ 04 / 2017 gü ü, saat : ’ da, Balıkesir Asfaltı
8. K Ba dır a / BALIKESİR adresi de yapıla ak ola Olağa üstü Ge el Kurul Topla tısı da aşağıda elirttiği
görüşler doğrultusu da e i te sile, oy ver eye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak ta ıtıla ………………………...................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ti aret U va ı:
TC Ki lik No/Vergi No, Ti aret Si ili ve Nu arası ile MERSİS u arası:
* Ya a ı uyruklu vekiller içi a ıla

ilgileri varsa

uadilleri i su ul ası zoru ludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verile
ve
u aralı ölü ler içi
kapsa ı elirlenmelidir.

a,

veya

şıkları da

iri seçilerek te sil yetkisi i

1. Genel Kurul Gü de i de Yer Alan Hususlar Hakkı da;
a) Vekil ke di görüşü doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yö eti i i ö erileri doğrultusu da oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusu da oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahi i tarafı da
şıkkı ı seçil esi duru u da, gü de
addesi özeli de tali atlar ilgili ge el
kurul gü de
addesi i karşısı da verile seçe eklerde iri i işaretle ek ka ul veya red ve red
seçe eği i seçil esi duru u da varsa ge el kurul tuta ağı a yazıl ası talep edile
uhalet şerhi i
belirtilmek suretiyle verilir.
Gü de
1.
2.
3.

Maddeleri *

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

* Ge el Kurul gü de i de yer ala hususlar tek tek sırala ır. Azlığı ayrı ir karar taslağı varsa u da vekalete
oy veril esi i te i e ayrı a elirtilir.
2. Ge el Kurul topla tısı da ortaya çıka ile ek diğer ko ulara ve özellikle azlık hakları ı kulla ıl ası a
ilişki özel talimat:
a) Vekil ke di görüşü doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusu da oy kullanmaya yetkilidir.
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ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahi i tarafı da vekile verile ek özel tali atlar urada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçe eklerde birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen payları ı vekil tarafı da temsilini o aylıyoru .
a) Tertip ve serisi:*
b) Nu arası/Gru u:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç Oyda i tiyazı olup ol adığı:
d) Hamiline-Na a yazılı olduğu:*
e) Pay sahi i i sahip olduğu topla

paylara/oy hakları a ora ı:

*Kayde İzle e izle e paylar içi

u ilgiler talep edil e ektedir.

**Kayde izle e paylar içi

u ara yeri e varsa gru a ilişki bilgiye yer verilecektir.

2. Ge el kurul gü ü de ir gü ö e MKK tarafı da hazırla a ge el kurula katıla ile ek pay
sahiplerine ilişki listede yer alan payları ı tü ü ü vekil tarafı da temsilini o aylıyoru .

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI *
TC Ki lik No/Vergi No, Ti aret Si ili ve Nu arası ile MERSİS u arası: Adresi:
* Ya a ı uyruklu pay sahipleri içi a ıla

ilgileri varsa

uadilleri i su ul ası zoru ludur.

İMZA
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Ek 2 Kar Dağıtı

Ta losu

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(TL)
. Öde

6 Yılı Kâr Dağıtı

iş/Çıkarıl ış Ser aye

Ta losu

21,500,000.00

. Ge el Ka u i Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre

626,950.97

Esas sözleş e uyarı a kâr dağıtı ı da i tiyaz var ise söz ko usu i tiyaza
ilişki ilgi
SPK'ya Göre
3.

Dö e

Kârı

4.

Vergiler (-)

5.

NET DÖNEM KÂRI =

6.

Geç iş Yıllar Zararları -)

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek (-)

Yasal Kayıtlara YK Göre

4,282,039.00
61,203.00
4,220,836.00

3,580,466.03
290,760.68
3,289,705.35

0
164,485.27

164,485.27

NET DAĞITILABİLİR
8.
9.
10.

DÖNEM KÂRI
Yıl içi de yapıla

4,056,350.73
ağışlar +

3,125,220.08

16,500.00

Biri i Te ettü ü Hesapla a ağı Bağışlar
Ekle

iş Net Dağıtıla ilir Dö e

Karı

4,072,850.73

Ortaklara Biri i kâr payı
11.

-Nakit
-Bedelsiz

0

-Toplam
İ tiyazlı Pay Sahipleri e
Dağıtıla Diğer Kâr Payı
- Yö eti Kurulu Üyeleri e
-Çalışa lara
-Pay sahi i Dışı daki Kişilere

0

14.

İ tifa Se edi Sahipleri e Dağıtıla Kâr Payı

0

15.

Ortaklara İki i Kâr Payı

0

16.

İki i Tertip Yasal Yedek

17.

Statü Yedekleri

18.

Özel yedekler

12.

13.

0
0
0

0
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19.

Olağa üstü Yedek

20.

Dağıtıl ası Ö görüle Diğer Kay aklar

0
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