BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 29.07.2015 OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketi izi
yılı faaliyetleri e ilişki pay sahipleri Olağa üstü Ge el Kurul topla tısı,
aşağıdaki gü de
addeleri i görüş ek ve karara ağla ak üzere29. .
Çarşamba
gü ü : da Balıkesir Asfaltı . K Ba dır a / BALIKESİR adresi deki şirket erkezi de
gerçekleştirile ektir.

Şirketi iz pay sahipleri olağa üstü ge el kurul topla tısı a, fiziki ve elektronik ortamda
izzat ke dileri veya te sil ileri vasıtasıyla katıla ile eklerdir. Ge el Kurul topla tısı a izzat
katıla ak pay sahipleri i ki lik göster eleri yeterli olup, topla tıya fiziki vekalet a e ile
te sil edil ek suretiyle katıla ak pay sahipleri i , Ser aye 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
vekalet a eleri i i raz et eleri gerek ektedir. Söz ko usu vekalet a e for u ör eği
şirket erkezi izde ve www.bantas.com.tr adresi deki şirket i ter et site izde ev uttur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Ser aye Piyasası Kurulu u II- . Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a gereke 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 su ul aktadır:
1-Açıkla a ı yapıldığı tarih iti ariyle Şirketi izi ortakllık yapısı ı ya sıta toplam pay
sayısı ve oy hakkı ilgi
Şirketi i kayıtlı ser aye tava ı .
.
TL olup her iri TL o i al değerde a a
yazılı .
.
paya ölü üştür. Şirketi çıkarıl ış ser ayesi .
.
TL olup, söz
ko usu çıkarıl ış ser ayesi uvazada ari şekilde ta a e öde iştir. Bu ser aye her iri
TL o i al değerde .
.
paya ölü üştür. Payları .
.
adedi A gru udur.
Payları
.
.
adedi ise B gru udur. A ve B gru u paylar a a yazılıdır. A guru u pay
sahipleri i ve B gru u pay sahipleri i her ir pay içi ir oy hakkı vardır.
Ortaklık yapı ız aşağıdaki ta loda gösteril ektedir.
Ortak
Adnan ERDAN
Fikret ÇETİN
Mua
er BİRAV
E i e Sevgi BİRAV
Mutlu Haseki
Fatih ERDAN
Mahmut ERDAN
Halka Açık
TOPLAM

Ser aye Payı Adet
4.356.320
4.616.320
1.756.420
1.430.000
1.430.000
130.000
130.000
7.650.940
21.500.000

Oy Hakkı Adet
4.356.320
4.616.320
1.756.420
1.430.000
1.430.000
130.000
130.000
7.650.940
21.500.000

Ser aye ra ı %
20,26
21,47
8,17
6,65
6,65
0,605
0,605
35,59
100,00

2-Ortaklığı ve ağlı ortaklıkları 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 deki değişiklikler ve u değişiklikleri gerekçeleri:
Bulu

a aktadır.

3- Yö eti

Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı – Adnan ERDAN
07.03.1952 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olan Sn.Adnan ERDAN, 11 yaşında başladığı çalışma hayatı içinde
Muhasebe mesleği ile iştigal olduktan sonra, 1975 yılında Sn.Fikret ÇETİN ile Tapaş Koll.Şti’ni kurarak
1985 yılına kadar İnşaat taahhüt işleri ile çalışma hayatına devam etmişlerdir.

1986 yılından itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’ye ortak olarak Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Fikret ÇETİN
30.07.1950 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Mezunu olan Sn. Fikret ÇETİN, mezuniyet sonrası Alarko Holding bünyesinde çalışarak 1975 yılında
Sn. Adnan ERDAN ile Tapaş Koll.Şti.’nin kurucu ortağı olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal olduktan
sonra, 1986 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’nin ortağı olarak Yönetim
Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Muammer BİRAV
13.05.1966 tarihinde Manyas’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden
mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümünde yapan Sn. Muammer BİRAV, 1992 yılından bu yana Bantaş Bandırma
Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Haluk SELENDİ
08.08.1952 Akhisar doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup, Yönetim Sistemi Tasarımı
uzmanlık alanıdır. 1976 - 2011 yılları arasında arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimci görevi
yapmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli yönetim ve muhasebe uygulamaları ile bilgi iletişim sistemleri
yöneticilikleri yapmıştır. Emekli olup Bandırma da ikamet etmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Cüneyt Hamdi YAMAN
02.01.1969 Bandırma doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakülte mezunu olup, 1990 yılından
günümüze serbest muhasebeci olarak çalışmaktadır. Bandırma da ikamet etmektedir.

4-Pay sahipleri i gü de e

adde ko ul ası a ilişki talepleri:

yılı faaliyetleri görüşüle eği Olağa üstü Ge el Kurul Topla tısı içi pay sahipleri
tarafı da gü de e ilave adde ko ul ası a ilişki herha gi ir talepte ulu ul a ıştır.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN
.

.

TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve topla tı aşka lığı ı oluşturul ası,
sayılı Türk Ti aret Ka u u TTK ve A o i Şirketleri Ge el Kurul Topla tıları ı Usul
ve Esasları ile Bu Topla tılarda Bulu a ak Gü rük ve Ti aret Baka lığı Te sil ileri Hakkı da
Yö et elik Yö et elik veya Ge el Kurul Yö et eliği hükü leri çerçevesi de Ge el Kurul
topla tısı ı yö ete ek topla tı aşka ı ve aşka lığı ı teşkili gerçekleştirile ektir.
2- Ge el Kurul Topla tı Tuta ağı’ ı i zala
verilmesi,

ası hususu da Topla tı Başka lığı’ a yetki

Türk Ti aret Ka u u ve Yö et elik Hükü leri çerçevesi de, Ge el Kurul da alı a kararları
tuta ağa geçiril esi ko usu da, Ge el Kurul u Topla tı Başka lığı a yetki ver esi hususu
oyla a aktır.
3- Yö eti Kurulu tarafı da ö erile
o ayı a su ul ası,

ağı sız de eti

kuruluşu seçi i i ge el kurulu

Türk Ti aret Ka u u ve Ser aye Piyasası Kurulu u Seri:X, No:
Ser aye Piyasası da
Bağı sız De eti Sta dartları Hakkı da Te liği çerçevesi de, Yö eti Kurulu u su uş
olduğu ağı sız de eti kuruluşu seçi i Ge el Kurul u o ayı a su ula aktır.

4- Şirket a a sözleş esi i
su ul ası,

.

addesi i tadili suretiyle ge el kurulu o ayı a

Şirket esas sözleş esi i GENEL KURUL aşlıklı
yapıla değişiklik kapsa ı da, tadil et i i oku

5-Dilek ve görüşler, kapa ış.

. Madde i değiştiril esi hususu da,
ası ve Ge el Kurulu o ayı a su ul ası.

