PİMAŞ PLASTiK iNŞı.,q.r MALZEMBI,ERİ ı..ş.'NİN
17 ARALIK}OI4 TARIHINDE YAPILAN
or,aĞa,Nüsrü GENBL KURUL ToPLANTI ruraNı.Ğr
Pimaş Plastik inşaat Malzemeleri A.Ş.'nin olağanüstii Genel Kurul Toplantlsı 17 Aralık 2014 tarlhinde, saat
l0:00'da Beylikbağı Mah. istanbul Cad. No:29 GebzelKoCAELi olan şirket merkez adresinde, Kocaeli il
Ticaret Müdürlügü'nün 12 Aralık 2014tarih ve 4540386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanhk Temsilcisi
S ayın Veysi UZLINKAYA' nın gözetiminde yap ı lmı ştır.
Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Tİ.irkiye
Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Kasım 2014tarih ve 8699 sayılı nüshasında, adreslerini bildiren pay sahiplerine
PTT'den iadeli taahhütlü mektupla, Şirketimizin rırırv.pimas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde
yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 36.000.000.-TL'lık sermayesine karşıhk gelen her biri 1
Kuruş nominal değerinde 3.600.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 29.889.812,348 TL olan,
2.988.98l.234 ad.'İ payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse
Şirket Ana Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönergesi ile öngörülen hususlarm
yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ergün Çiçekci tarafindan Yönetim kurulu Üyeleri Orhan Bayav ve Ahmet Atila Bayrakdarlaı ile Şirket'in
bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
Sorumlu Denetçisi Halis Erdem Selçuk'un toplantlda hazır bulundukları beliıtilerek fiziki ve elektronik ortamda
açılmıştır.

1- Verilen

öneri doğrulfusunda Toplantı başkanlığına Ergün ÇiÇEKCi, oy toplama memurluğuna Fikret
ERDOĞAN'ın Ve tutanak yazmanlığına Kadriye TURAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı
Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-

Yönetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine 15 Ekim 20|4 ve 16 Ekim 2014 tarihliyönetim kurulu
kararları ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere'ın yönetim
kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden Ömer Tevfik Tlabar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay
Alptekin'in ayrı ayn ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi'

3-

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine olağan genel kurulda tespit edildiği üzere aylık brüt
5.000 TL, geri kalan yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmaması hususu oy birliğiyle
kabul edildi.

4-

Şirket sermayesininYoll,23'ine karşılık gelen29.244.344,93 TL nominal değerdeki 2.924.434.493 adet
hamiline yazılı Şirket paylarını elinde bulunduran Enka inşaat ve Sanayi A.Ş.'nin bu payların
Deceuninck NV'ye satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandığı bilgisini 25 Ağustos 2014
tarihindeki özel durum açıklamasıyla duyurduğu; Türkiye ve Rusya'daki rekabet kurulları izinlerinin
alınmasınrn ardından 15 Ekim 2014 İar1hi itibariyle söz konusu pay satış işlemlerinin nihai olarak
tamamlandığı ve bu tarihte Enka inşaat ve Sanayi A.Ş.'nin elinde bulunan söz konusu payların
Deceuninck NV'ye geçmiş olduğu bilgisi ortaklara verildi.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

5-

Yönetim Kurulu üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazllı işlemlerin
ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu Ve oy birliğiyle kabul edildi. SPK'nın Kurumsal
Yönetim ilkeleri doğrultusunda istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile yıl içerisinde bu kapsamda
herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda geryilJqrula bilgi
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6- Dilekler

maddesinde söz alan ortak olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. "Toplantıya asaleten,
vekaleten katılanlara ve alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan Var mı?" diye sordu. İtiraz
eden olmadı. Başkan Şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi ve gündemde görüşülecek başka
husus olmadığından katılan bütiin ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda
kapattı.

işbu futanak mahallinde İanzimve imzaedildi.

Bakanlık Temsilcisi

Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN
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Tutanak Yazmanı

Kadriye TURAN
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