TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN
13/05/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşüp karara bağlamak üzere, 13.05.2014 Salı günü saat 11:00 de şirketimizin ‘İstanbul
Caddesi No 28/7 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan
01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nda kayden
izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu
bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyası’nda işlem görmesi
sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu
Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş
nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan
sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer
alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı
salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste
üzerinden yapılacaktır.
2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim
Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Esas Sözleşme değişiklikleri ve gerekli diğer belgeler
toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin www.tactarim.com.tr internet adresindeki ‘Yatırımcı
İlişkileri’ sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkezinde de ortaklarımızın
incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz
merkezinden veya Şirketimizin www.tactarim.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de
temin edilebilecektir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

TAÇ TATIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
YÖNETIM KURULU

13.05.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda
divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine
istinaden; ödenmiş sermaye artışı ve merkez-şube bilgileri ile ilgili esas sözleşme madde
değişikliklerinin onaylanması,
7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
8. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
9. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10. 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi,
11. 2013 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş
olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli
iznin verilmesi,
13. Dilekçeler ve Kapanış

VEKÂLETNAME
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. nin 13.05.2014 Salı günü saat 11:00’ de İstanbul Caddesi No 28/7 Bakırköy İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere ........................................................’ı vekil tayin ettim.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
c)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a)

Tertip ve Serisi,

b)

Numarası,

c)

Adet-Nominal Değeri,

d)

Oyda İmtiyazı olup-olmadığı,

e)

Hamiline - Nama yazılı olduğu.

VEKÂLETİ VEREN ORTAĞIN;
ADI SOYADI/ÜNVANI :
ADRESİ :
TARİH :
İMZASI :

SERMAYE PİYASASI KURULU VE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK TASARISI
ESKİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Madde 4Şirketin merkezi İstanbul ili,Bakırköy ilçesindedir. Adresi; İstanbul,İstanbul Cd. Mimoza
Apt. No:28/7 Bakırköy/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adreseyapılmış
tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.
Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde diğer ilgili
kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente,
irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.
SERMAYE
Madde 6Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari
değerde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.500.000 TL (Beş milyon beşyüz bin) olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL
nominal değerde 5.500.000 (Beş milyon beşyüz bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama
yazılıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun
belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut
bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.
İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu’nca alınan
kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
YENİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Madde 4Şirketin merkezi İstanbul ili,Bakırköy ilçesindedir. Adresi; İstanbul,İstanbul Cd. Mimoza
Apt. No:28/7 Bakırköy/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adreseyapılmış
tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.
Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde diğer ilgili
kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente,
irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.
Şirket’ in şube adresi Gölormanı Köyü Düzce’ dir.
SERMAYE
Madde 6Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari
değerde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) olup, söz
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye,
her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.875.000 (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan
oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun
belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut
bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.
İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu’nca
alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

