BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23.12.2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketi izi Olağa üstü Ge el Kurul topla tısı, aşağıdaki gü de
addeleri i görüş ek e karara
ağla ak üzere 23/12/2015 Çarşa a gü ü saat 11:00’de 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 orta da izzat ke dileri eya
te sil ileri asıtasıyla katıla ile eklerdir. Olağa üstü Ge el Kurul topla tısı a izzat katıla ak pay
sahipleri i ki lik göster eleri yeterli olup, topla tıya fiziki ekalet a e ile temsil edilmek suretiyle
katıla ak pay sahipleri i , Ser aye Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Vekalete Oy Kulla ıl ası e 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 ekalet a eleri i i raz et eleri gerek ektedir. Söz ko usu
ekalet a e for u ör eği Şirket erkezi izde e www.bantas.com.tr adresi deki şirket i ter et
sitemizde mevcuttur.
Şirket payları ı geri alı ı hakkı da ilgili e zuat hükü leri çerçe esi de Yö eti Kurulu tarafı da
24.11.2015 tarihli karar ile hazırla a Geri Alı Progra ı, Kuru sal Yö eti Ko itesi’ i ö erisi e
Yö eti Kurulu’ u 26.10.2015 tarihli kararı ile o ayla arak ay ı gü Ka uyu Aydı lat a
Platfor u’ da KAP duyurula Kar Dağıtı Politikası, Kuru sal Yö eti Ko itesi’ i ö erisi e
Yö eti Kurulu’ u 09.09.2015 tarihli kararı ile o ayla arak ay ı gü Ka uyu Aydı lat a
Platfor u’ da KAP duyurula Yö eti Kurulu Üyeleri i e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e
Esasları, Kuru sal Yö eti Ko itesi’ i ö erisi e Yö eti Kurulu’ u 26.10.2015 tarihli kararı ile
o ayla arak ay ı gü Ka uyu Aydı lat a Platfor u’ da KAP duyurula Bağış e Yardı Politikası,
Kuru sal Yö eti Ko itesi’ i ö erisi e Yö eti Kurulu’ u 12.11.2015 tarihli kararı ile o ayla arak
ay ı gü Ka uyu Aydı lat a Platfor u’ da KAP duyurula Payları Geri Alı Politikası, Genel
Kurul topla tı tarihi de asgari
hafta ö ede , şirketi izi www.bantas.com.tr adresindeki
Yatırı ı İlişkileri sayfası da erişile ilir ola ağı gi i Şirketi izi Balıkesir Asfaltı .K
Ba dır a/Balıkesir adresi deki Şirket Merkezi’nde de ortakları tetkiki e hazır ulu durula aktır.
Sayılı Ser aye Piyasası Ka u u’ u
. Maddesi gereği e Ge el Kurul Topla tısı’ a da et içi
ortakları ıza ayrı a taahhütlü ektup gö deril eye ek olup, Ge el Kurul topla tı ıza tü hak e
menfaat sahipleri davetlidir.
Kuru sal Yö eti

İlkeleri Te liği 1.3.1 Maddesi Kapsa ı da Yapıla Ek Açıkla alar

Ser aye Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a, Şirketi kuru sal
i ter et sitesi de e KAP’ta, ge el kurul topla tı ila ı ile irlikte, ila e 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 Ka u u u
i
addesi çerçe esi de pay sahipleri i i ele esi e hazır ulu durula ak elgeler ile şirketi ilgili
e zuat gereği yap ası gereke ildiri e 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.

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B

333.300
4.158.288
333.300
4.418.288
133.400
1.758.284
100.000
1.330.000
100.000
1.330.000
130.000
130.000

Sermaye
Ora ı %
%1,6
%19,3
%1,6
%20,6
%0,6
%8,2
%0,5
%6,2
%0,5
%6,2
%0,6
%0,6

2.150.000

%10,0

B

5.095.140
21.500.000

%23,7
%100,0

Hisse Tutarı

Grubu
Adnan ERDAN
Fikret ÇETİN
Mua

er BİRAV

E i e Se gi BİRAV
Mutlu HASEKİ
Fatih ERDAN
Mahmut ERDAN
BANTAŞ A.Ş.
Geri Alı a Paylar
Halka Açık
Toplam

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

öyle ir talep iletil e iştir.

3-Genel kurul topla tı gü de i de yö eti

kurulu üyeleri i seçi i

Olağa üstü Ge el Kurul Topla tısı da Yö eti
ulu a aktadır.

Kurulu Üyeleri’ i seçi i e ilişki gü de

addesi

. Şirketi Geç iş Hesap Dö e i de veya Gele ek 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 eya gele ek hesap dö e leri de pla ladığı ortaklık
faaliyetleri i ö e li ölçüde etkileye ek yö eti e faaliyetleri de değişiklik ol a ıştır.
Yö eti
e faaliyet orga izasyo u da ö e li ir değişikliği söz ko usu ol ası hali de,
dahili de ka uya açıkla a yapıl aktadır.

e zuat

. Gü de de Esas sözleş e değişikliği ol ası hali de değişikliği eski ve ye i şekilleri i ve yö eti
kurulu kararı
Olağa üstü ge el kurulu da yapıla ak esas sözleş e değişikliği ulu

a aktadır.
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23.12.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış e topla tı aşka lığı ı oluşturul ası,
Türk Ti aret Ka u u TTK e ser aye şirketleri i ge el kurul topla tıları hakkı da Gü rük
e Ti aret Baka lığı’ ı yö et eliği Yö et elik hükü leri çerçe esi de Ge el Kurul
topla tısı ı yö ete ek Başka e Başka lık Di a 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 Ti aret Ka u u TTK e ser aye şirketleri i ge el kurul topla tıları hakkı da Gü rük
e Ti aret Baka lığı’ ı yö et eliği
Yö et elik hükü leri çerçe esi de, Topla tı
Tuta ağı’ ı i zala ası hususu da Topla tı Başka lığı’ a yetki eril esi hususu
görüşüle ektir.
3. Şirket payları ı geri alı ı hakkı da ilgili e zuat hükü leri çerçe esi de hazırla a progra
dahili de Yö eti Kurulu’ a yetki eril esi i görüşül esi e karara ağla ası,
Ser aye Piyasası Kurulu’ u
. .
tarih e II- . sayılı te liğ hükü leri çerçe esi de,
Yö eti Kurulu tarafı da 23.11.2015 tarihli kararla ka ul edilerek, KAP’ta duyurusu yapıla
Geri Alı Progra ı ortakları o ayı a su ularak, Geri Alı Progra ı doğrultusu da geri
alı yapıla il esi içi , Yö eti Kurulu’ u yetkile diril esi hususu görüşüle ektir.
4. Ser aye Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a hazırla
Kar Dağıtı Politikası ortakları ilgisi e e o ayı a su ul ası,

ış ola

26.10.2015 tarihi de Yö eti Kurulu tarafı da o ayla arak, KAP’ta duyurusu yapıla Kar
Dağıtı Politikası, ortakları ilgisi e e o ayı a su ula aktır.
5. Ser aye Piyasası Kurulu u II- . sayılı Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a hazırla ış ola
Yö eti Kurulu Üyeleri i e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları’ ı ortakları
ilgisi e e görüşleri e su ul ası,
09.09.2015 tarihi de Yö eti Kurulu tarafı da o ayla arak, KAP’ta duyurusu yapıla
Yö eti Kurulu Üyeleri i e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları, ortakları
ilgisi e e görüşleri e su ula aktır.
6. Ser aye Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Kuru sal Yö eti Te liği uyarı a uyarı a
hazırla ış ola Bağış e Yardı Politikası’ ı ortakları ilgisi e e o ayı a su ul ası,
26.10.2015 tarihi de Yö eti Kurulu tarafı da o ayla arak, KAP’ta duyurusu yapıla Bağış
e Yardı Politikası, ortakları ilgisi e e o ayı a su ula aktır.
7. Ser aye Piyasası Kurulu’ u II- . sayılı Geri Alı a Paylar Te liği uyarı a uyarı a
hazırla ış ola Payları Geri Alı Politikası’ ı ortakları ilgisi e e görüşleri e su ul ası,
12.11.2015 tarihi de Yö eti Kurulu tarafı da o ayla arak, KAP’ta duyurusu yapıla Geri
Alı Politikası, ortakları ilgisi e e görüşleri e su ula aktır.
8. Dilek e görüşler, kapa ış.
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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 23 / 12 / 2015 gü ü, saat 11:00’ 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 er eye, teklifte ulu aya e gerekli elgeleri i zala aya yetkili
ol ak üzere aşağıda detaylı olarak ta ıtıla ………………………...................’yi vekil tayin ediyorum.

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

ilgileri

arsa

uadilleri i su ul ası zoru ludur.

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

a,

veya

şıkları da

iri seçilerek te sil yetkisi i

.Ge el Kurul Gü de i de Yer Ala Hususlar Hakkı da;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.

Vekil ortaklık yö eti i i ö erileri doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.

Vekil aşağıda ta loda elirtile tali atlar doğrultusu da oy kulla

aya 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 erile seçe eklerde iri i işaretle ek ka ul eya red e red
seçe eği i seçil esi duru u da arsa 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 arsa u da
vekaleten oy verilmesini te i e ayrı a elirtilir.
. Ge el Kurul topla tısı da ortaya çıka ile ek diğer ko ulara ve özellikle azlık hakları ı kulla ıl ası a
ilişki özel tali at:
a Vekil ke di görüşü doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
Vekil aşağıdaki özel tali atlar doğrultusu da oy kulla

aya yetkilidir.
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ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahi i tarafı da
B Pay sahi i aşağıdaki seçe eklerde

ekile erile ek özel tali atlar urada elirtilir.

iri i seçerek vekili te sil et esi i istediği payları elirtir.

. Aşağıda detayı elirtile payları ı vekil tarafı da te sili i o aylıyoru .
a) Tertip ve serisi:*
Nu arası/Gru u:**
c) Adet-No i al 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 arsa gru a ilişki

ilgiye yer erile ektir.

. Ge el kurul gü ü de ir gü ö e MKK tarafı da hazırla a ge el kurula katıla ile ek pay
sahipleri e ilişki listede yer ala payları ı tü ü ü vekil tarafı da te sili i o aylıyoru .

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

ilgileri

arsa

uadilleri i su ul ası zoru ludur.

İMZA
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EK. GERİ ALIM PROGRAMI

1.

Geri Alı ı A a ı
:

2.
3.

Geri Alı Progra ı ı
Uygula a ağı Süre
Geri Alı İçi Ayrıla
Topla Fo Tutarı ile
Kay ağı

:

Şirketi izi halka arz izah a esi Ser aye Piyasası Ara ı
Notu Madde 6.6.) kapsa ı da geri alı ı yapıla payları
elde çıkarıl ası da so ra, ye i yatırı ıları ızı
e faatleri i gözet ek a a ıyla geri alı yapıla aktır.
36 ay
Geri alı içi ayrıla topla fo tutarı;
- Geri alı a payları ı o i al değeri, daha ö eki
alı lar dahil Şirketi izi çıkarıl ış ser ayesi i
yüzde o u ola .
.
TL o i al değeri aşa az.
-

:

Kurul düze le eleri çerçe esi de kâr dağıtı ı a
ko u edile ile ek Şirketi iz kay akları ı topla
tutarı ı aşa az.

Geri alı içi ayrıla topla fo kay ağı;
Me ut duru daki geri alı a payları elde çıkarıl asıyla
elde edile ek fo e Şirket faaliyet gelirleri ile fi a se
edilecektir.
4.

Geri Alı a Konu Azami Pay
Sayısı

:

5.

6.
7.

Payları Geri Alı ası İçi
Belirle e Alt e Üst Fiyat
Limitleri
Geri Alı a Payları Satış
Esasları
Geri Alı ış e Hale Elde
Çıkarıl a ış Ola Payları
Sayısı, Ser ayeye Ora ı e
Bir Ö eki Progra ı
So uçları

2.150.000 adet pay.
- Geri alı a payları o i al değeri, daha ö eki
alı ları ız dahil çıkarıl ış ser aye izi % ’ u
ola .
.
TL o i al değeri aşa az. Geri
alı a paylarda progra süresi e elde
çıkarıla lar u ora ı hesapla ası da i diri
kale i olarak dikkate alı az.
- Geri alı a payları topla
edeli, Kurul
düze le eleri çerçe esi de kâr dağıtı ı a ko u
edile ile ek kay akları topla tutarı ı aş aya ak
şekilde yapıla aktır. Geri alı a ko u aza i pay
sayısı a ulaşıl ası ı taki e progra
so la dırıla aktır.

:

2,00 TL – 2,40 TL

:

Te liğ hükü leri uygula a aktır.

:

Şirketi izi halka arzı a ilişki Ser aye Piyasası Kurulu
tarafı da o ayla ış izah a esi i Ser aye Piyasası
Ara ı Notu ilgili addeleri gereği e Şirketi iz e yapıla
geri alı lar aşağıdaki ta lodadır.
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İzah a e
Maddesi

Açıkla a

Alı a Pay
Miktarı
(Nominal TL)

6.5.

Fiyat İstikrarı İşle leri gereği e

6.4.

Likidite Sağlayı ılık Sözleş esi
gereği e *
Halka Arz Teş ikleri de Geri Alı
Taahhüdü gereği e
Toplam

6.6.

1.700.000

7,91

74.241

0,34

375.759

1,75

2.150.000

10,00

* Likidite Sağlayı ılık Sözleş esi gereği e alı a paylar satılıp alı
Geri Alı Progra ı ı
Şirketi Fi a sal Duru u e
Faaliyet So uçları
Üzeri deki Muhtemel
Etkileri
9. Yıllık E Düşük, E Yüksek
e Ağırlıklı Ortala a Pay
Fiyatı Bilgisi
10. So Aydaki E Düşük, E
Yüksek e Ağırlıklı Ortala a
Pay Fiyatı Bilgisi

Mevcut
Ser ayeye Ora ı
(%)

aktadır.

8.

11. Geri Alı lar İçi
Yetkile dirile Kişi
12. Progra ı O aya
Su ula ağı Ge el Kurul
Tarihi
13. İlişkili Tarafları Geri Alı
İşle i de Sağlaya ağı
Faydalar
14. Ka uya Yapıla ak
Bildirimler

:

Pla la a geri alı progra ı Şirketi fi a sal faaliyetleri
üzeri de olu suz ir etki oluştur aya aktır.

:

Şirketi iz payları . .
tarihi de Borsada işle
gör eye aşla ış olup, he üz yıllık eriler oluş a ıştır.
So

:

ay içerisi deki,
- E düşük kapa ış fiyatı ,
- E yüksek kapa ış fiyatı ,
- Ağırlıklı ortala a fiyatı ,

TL TL,
TL TL.
TL.

:

Yö eti

Kurulu Başka ı S . Ad a ERDAN.

:

23/12/2015

:

Bulu

:

 Yö eti kurulu tarafı da hazırla a geri alı progra ı,
ila e topla tı gü leri hariç ol ak üzere ge el kurul
topla tısı tarihi de e az üç hafta ö e Şirket tarafı da
yapıla ak ir özel duru açıkla ası ile ka uya duyurulur
e eşa lı olarak şirketi e sitesi de yayı la ır.
 Ge el Kurulu o ayı a su ul uş ir geri alı
progra ı da ge el kurul tarafı da herha gi ir değişiklik
yapıl ası duru u da değiştiril iş progra , ge el kurul
tarihi i izleye ilk iş gü ü ortaklık tarafı da yapıla ak ir
özel duru açıkla ası ile ka uya duyurulur e eşa lı
olarak şirketi e sitesi de yayı la ır.

a aktadır.
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15. Progra a ilişki sair ilgiler

:

 Progra uyarı a geri alı işle leri e aşla ada iki iş
gü ü ö e, Şirket tarafı da , geri alı yapıl ası pla la a
dö e i aşla gıç e itiş tarihleri, geri alı a ko u
payları o i al tutarı ile ser ayeye ora ı a ilişki özel
duru açıkla ası yapılır.
 Şirket tarafı da geri alı progra ı çerçe esi de
gerçekleşe her ir işle içi , işle tarihi i izleye iş gü ü
sea s aşla ada ö e, işle e ko u payları o i al
tutarı ı, işle fiyatı ı, ser ayeye ora ı ı, progra
çerçe esi de daha ö e geri alı a payları o i al
tutarı ı, arsa u paylara ağlı i tiyazları e işle tarihi i
içere ir özel duru açıkla ası yapılır.
 Daha ö eki alı lar dahil, geri alı a payları elde
çıkarıl ası duru u da Şirket tarafı da ; işle tarihi i
izleye iş gü ü sea s aşla ada ö e, işle e ko u
payları o i al tutarı ı, işle fiyatı ı, ser ayeye
ora ı ı, kala payları ser aye ora ı ı, gerçekleşe
kaza ç/kayıp tutarı ı, arsa u paylara ağlı i tiyazları e
işle tarihi hususları ı içere ir özel duru açıkla ası
yapılır.
 Şirket tarafı da ; geri alı yapıl ası pla la a süre i
it esi i, progra ı so a er esi i e progra
kapsa ı da pla la a geri alı ları ta a la ası ı
izleye üç iş gü ü içerisi de geri alı a paylar içi
öde iş ola aza i e ortala a edel, geri alı ı
aliyeti ile kulla ıla kay ak, geri alı a topla pay sayısı
e u payları ser ayeye ora ı ka uya açıkla ır. Şirket
tarafı da geri alı a payları progra süresi e elde
çıkarıl ış ol ası duru u da ek olarak ay ı şekilde; elde
çıkarıla payları topla
o i al tutarı, topla
kaza ç/kayıp tutarı ile ortala a satış fiyatı, arsa alı
satı a ko u paylara ağlı i tiyazlar e işle tarihleri
açıkla ır. Geri alı progra ı çerçe esi de gerçekleştirile
işle leri özeti ahiyeti deki u ilgiler ayrı a ilk ge el
kurulda ortakları ilgisi e su ulur.
Geri alı a payları geri alı
edeli kadar yedek akçe
ayrılarak öz kay aklar altı da kısıtla ış yedek olarak
sı ıfla dırılır. Söz ko usu ayrıla yedekler, geri alı a paylar
satıldıkları eya itfa edildikleri takdirde geri alı değerleri i
karşılaya tutarda ser est ırakılır.
İktisap edile paylar ge el kurulda topla tı isa ı ı
hesapla ası da dikkate alı aya aktır.
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EK.3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi e Ti aret A.Ş. Şirket eya BANTAŞ , uzun vadeli stratejik
hedefler, yatırı
e fi a s a ihtiya ı ile irlikte pay sahipleri i ekle tileri i dikkate alarak Türk
Ti aret Ka u u hükü leri, Ser aye Piyasası Düze le eleri, Vergi Düze le eleri, diğer ilgili
düze le eler e esas sözleş e i kar dağıtı ı ile ilgili . addesi doğrultusu da, kârlılık e akit
duru u da dikkate alı arak Ser aye Piyasası Düze le eleri çerçe esi de hesapla a dağıtıla ilir
dö e karı ı asgari % ’i pay sahiplerine aikt e/ eya edelsiz hisse se edi şekli de dağıtılır1.
Şirketi izi stratejik hedefleri ile era er kar dağıta il e pota siyeli dikkate alı arak Yö eti Kurul
tarafı da asgari kar dağıtı ora ı ı üstü de kar dağıtı kararı alı ası e Ge el Kurul’u o ayı a
su ul ası her za a
ü kü dür.
Kar dağıtı ı e yıllık te ettü öde esi kararı, her yıl Yö eti Kurulu tarafı da Ge el Kurul'u o ayı a
su ula ak ir teklife ta idir. Bu ağla da, Yö eti Kurulu, te ettü iktarı ile era er karları
dağıtı ı ı teklif edip et eye eği e karar ere ilir e pay sahipleri, ge el kurul arifetiyle, u ö eriyi
kabul veya reddedebilir.
Yıllık karı pay sahipleri e ha gi tarihte e şekilde erile eği, Ser aye Piyasası Kurulu' u ko uya
ilişki düze le eleri dikkate alı arak yö eti kurulu u teklifi üzeri e Ge el Kurul tarafı da
kararlaştırılır.
Ser aye Piyasası Ka u u’ u
’ i addesi deki düze le eler çerçe esi de ortaklara kar payı
a a sı dağıtıla ilir.
Kar payı dağıtı tarihi iti arıyla e ut payları tü ü e, u ları ihraç e iktisap tarihleri dikkate
alı aksızı eşit olarak dağıtılır. Şirket karı a katılı
ko usu da esas sözleş e’de i tiyaz
ulu a aktadır.

Şirketimizin halka arz izahnamesi İzah a e Özeti, Madde . ve Ser aye Piyasası Ara ı Notu Madde . . kapsa ı da verile
halka arz teşvikleri e göre,
Yılı Mali Perfor a sa Bağlı Bo us İlave Pay Gara tisi hük ü gereği e, Şirket’i
ev ut
ortakları,
yılı Ser aye Piyasası Kurulu SPK
evzuatı a göre de etle iş fi a sal ta loları daki et kar raka ı ı ,
4.000.000.- TL’ i % ’u da daha fazla altı da kal ası et kar raka ı ı .
.
.- TL’ i altı da ol ası hali de, halka
arzda pay ala ve . .
gü ü akşa ı a kadar heapları da tuta yatırı ılara % ilave o us B Gru u Ba taş payı
vere eği i ka ul eya ve taahhüt et iştir.
1

Bu a ilave olarak, Şirket’i halka arza ait Projeksiyo Ta losu da yer ala
yılı tah i i Net Kar raka ı .
.
.- TL
olup, BANTAŞ’ı
yılı SPK evzuatı a göre de etle iş ali ta loları daki et kar raka ı ı .
.
.- TL ve üzeri de
ol ası hali de u karı e az yarısı ı akit te ettü olarak dağıta ağı ı, ka ul, eya ve taahhüt et iştir.
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EK.4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI
İş u Yö eti Kurulu Üyeleri i e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Ba taş Ba dır a
A alaj Sa ayi e Ti aret A.Ş. Şirket eya BANTAŞ Yö eti Kurulu tarafı da o ayla ıştır.
I. AMAÇ
Yö eti kurulu üyeleri i e üst düzey yö eti ileri ü retle dir e esasları ı a a ı, ü retle dir e
ile ilgili uygula aları , ilgili e zuat ile Şirket’i faaliyetleri i kapsa ı e yapısı, uzu adeli hedefleri
ve stratejileri, etik değerleri, iç de geleri ile uyu lu ol ası yö ü de pla la ıp yürütül esi i e
yö etil esi i sağla aktır.
II. UYGULAMA
Yö eti Kurulu Üyeleri i e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Şirketi yıllık olağa ge el
kurul topla tısı da ortakları ilgisi e su ulur. Ayrı a, esaslara şirketi i ter et sitesi de Yatırı ı
İlişkileri ölü ü de Kuru sal Yö eti , Politikalar aşlığı altı da ulu durulur. Ser aye Piyasası
Kurulu tarafı da yayı la a II-17.1 sayılı Kuru sal Yö eti Te liği kapsa ı da, ağı sız yö eti
kurulu üyeleri i ü retleri i ağı sızlıkları ı koruya ak düzeyde ol ası a dikkat edilir.
III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM
Ü retle dir e esasları, yö eti kurulu üyeleri e üst düzey yö eti ileri kapsar. Kuru sal Yö eti
Ko itesi, yö eti kurulu u e üst düzey yö eti ileri , şirketi e ut fi a sal duru u e uzu adeli
hedefleri i dikkate alarak ü retle dir eye ilişki ö eri oluşturup yö eti kuruluna sunar. Komite,
ke di yetki e soru luluğu dahili de hareket eder e Yö eti Kurulu a ta siyelerde ulu ur; a ak
ihai karar soru luluğu Yö eti Kurulu dadır. Yö eti Kurulu, Kuru sal Yö eti Ko itesi' i
ta siyesi i de göz ö ü de ulu durarak, Yö eti Kurulu üyeleri e erile ek ü reti şekil e iktarı a
ilişki olarak Ge el Kurul'a teklif su ar.
III. ÜCRETLENDİRME
Şirket yö eti kurulu üyeleri e yapıla öde eler aylık ü retlerde oluş aktadır. Yö eti kurulu
üyeleri e erile ek ü retler, Şirketi karlılık ora ı a, perfor a sı a e iç de geleri e ağlı olarak
elirle ip, düze li e sürekli olarak her ayı elirli dö e leri de yapıla akdi öde elerdir.
Şirket üst düzey yö eti ileri e yapıla öde eler aylık ü retlerde oluş aktadır. Üst düzey yö eticilere
erile ek ü retler, u a e yapıla işi özelliği, liyakat, de eyi , perfor a s e Şirket’i
ali duru u
göz ö ü de ulu durularak elirle ir.
Ü ret Politikası ile u çerçe edeki ü retle dir e uygula aları ı , ortakları , çalışa ları
e
üşterileri çıkarları ı zedeleye ek teş ik siste leri i içer e esi e dikkat edilir. Ü retler; yılda ir
defa gözde geçirilerek gü elle ir.
V. YÜRÜRLÜK
Şirketi Yö eti Kurulu Üyeleri i
e Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Yö eti
Kurulu’ u 09.09.2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı kararı ile yürürlüğe girer. Bu larda yapıla ak
değişiklikler yö eti kurulu kararı a ağlıdır.
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EK.5 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi e Ti aret A.Ş. Şirket eya BANTAŞ , kurumsal sosyal sorumluluk
a layışı ile sayıla larla sı ırlı ol aksızı eğiti , kültür, sa at, çe re e spor ala ları da faaliyet göstere
kişilere, si il toplu kuruluşları a, der ek eya akıflara, ü i ersitelere, ka u kuru e kuruluşları a
Ser aye Piyasası Ka u u’ da e düze le eleri de elirtile esaslar dahili de yardı
e ağış
yapabilir.
Şirket yö eti i i kararıyla yapıla tü
ağış e yardı lar Şirket’i vizyon, misyon e politikaları a
uygu ir şekilde ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler göz ö ü de ulu durularak yapılır. Bağış e
yardı lar, akdi e ay i ol ak üzere iki şekilde yapıla ilir.
Hesap dö e i de yapıla ak ağışları topla sı ırı Ge el Kurul’da belirlenir. BANTAŞ, Bağış e Yardı
Politikası’ daki ilkeler e ta i olduğu e zuat ile elirle e esaslar doğrultusu da, her ir hesap
dö e i içi de yapıl ış tü
ağış e yardı ları ilgili yılı olağa Ge el Kurul Topla tısı’ da ayrı ir
gü de
addesi ile pay sahipleri i ilgisi e su ar.
İş u ağış politikası 26.10.2015 tarihli Yö eti
değişiklikler Yö eti Kurulu o ayı a ta idir.

Kurulu Kararı ile alı

ış olup, u politikada yapıla ak
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EK.6 PAYLARIN GERİ ALIM POLİTİKASI
Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi e Ti aret A.Ş. Şirket eya BANTAŞ , Ser aye Piyasası Kurulu’ u
SPK 03.01.2014 tarih ve II- . sayılı Geri Alı a Paylar Te liği Te liğ çerçe esi de pay geri
alı politikası ı aşağıdaki şekilde düze le iştir. Kurul’u yapa ağı ye i düze le eler çerçe esi de u
politikalar da revize edilip gü elle e ilir.
Pay geri alı süre i e ilişki her türlü işle , Ser aye Piyasası Kurulu’ u
düze le eleri çerçe esi de gerçekleştirilir.

ko uya ilişki

yasal

PAY GERİ ALIM PROGRAMININ SÜRESİ
Ge el Kurul tarafı da o ayla
olarak azami üç yıldır.

ış pay geri alı

progra ı ı süresi Te liğ’de elirtile süreye paralel

PAY GERİ ALIM ORANI
Şirketi geri ala ağı payları topla
o i al değeri, daha ö eki alı lar dahil ol ak üzere şirketi
öde iş ser ayesi i % ’u u aşa az. Geri alı a paylarda progra süresi e elde çıkarıla lar u
ora ı hesapla ası da i diri kale i olarak dikkate alı az. Bu ora SPK’ ı ala ağı değişiklik
kararları ile farklılaşa ilir.
YETKİLENDİRME ve YÜRÜRLÜK
Şirket Yö eti Kurulu, söz ko usu işle i Ge el Kurul'da ala ağı yetki ile i ra eder. Söz ko usu yetki,
Yö eti Kurulu tarafı da su ula geri alı progra ı ı Ge el Kurul topla tısı da o ayla ası
suretiyle verilir.
İş u pay geri alı politikası 12.11.2015 tarihli Yö eti
yapıla ak değişiklikler Yö eti Kurulu o ayı a ta idir.

Kurulu Kararı ile alı

ış olup, u politikada
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