GENEL KURUL GÜNDEM NE

N AÇIKLAMALARIMIZ

1-Ba kanl k Divan seçimi,
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye irketlerinin Genel Kurul Toplant lar ve bu
Toplant larda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl
Komiserleri Hakk nda Yönetmelik"
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplant
yönetecek Ba kan ve Ba kanl k
Divan 'n n seçimi gerçekle tirilecektir.
2- Ba kanl k Divan 'na Toplant Zapt n imzas için yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da al nan kararlar n tutana a
geçirilmesi konusunda Ba kanl k Divan ’na yetki verilmesi hususu ortaklar
n onay na
sunulacakt r.
3-Yönetim Kurulu Y ll k Faaliyet Raporu, Denetçi (Murak p) Raporu, Ba ms z D
Denetleme Kurulu u taraf ndan Sermaye Piyasas Kurulu’nun ilgili mevzuat uyar nca
haz rlanm konsolide finansal raporlar ile yasal kay tlara göre düzenlenen bilanço ve gelir
tablosunun ayr ayr okunmas ve onaylanmas .
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplant ndan önceki üç hafta süreyle
Merkezi Kay t Kurulu u’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfas nda,
irketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr
irket internet adresinde ortaklar
n
incelemesine sunulan 2012 Y Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Yönetim
Kurulu’nun Kar Da m önerisi, Ba ms z Denetim Rapor Özeti, SPK’n n Seri: XI No: 29 say
tebli i hükümlerine göre haz rlanm konsolide finansal raporlar ile yasal kay tlara göre
düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklar
n görü üne ve
onay na sunulacakt r.
4- irketin 2012 y faaliyetlerinden dolay Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayr ayr
ibra edilmeleri.
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçinin
2012 y faaliyet, i lem ve hesaplar ndan ötürü ayr ayr ibra edilmeleri Ortaklar Genel
Kurulu'nun onay na sunulacakt r.
5- 2012 y dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanmas ,
Yönetim Kurulunun 2012 y na ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurula sunulacakt r.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ayl k ücretleri ve huzur haklar n tespiti,
TTK ve esas sözle memizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ayl k
ücretleri ve huzur haklar belirlenecektir.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi gere i yap lan
atamalar n onaylanmas ,
Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre y l içerisinde; Say n Enver Ören’in vefat nedeniyle
bo alan Yönetim Kurulu Üyeli ine Say n Murat Odaba n, sa

k sorunlar sebebiyle istifa eden Say n

Alaettin ener’den bo alan Yönetim Kurulu Üyeli ine ise Say n Abdurrahman Gök’ün getirilmesi hususu
onaya sunulacakt r.

8- Sermaye Piyasas Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan gerekli izinlerin al nm
olmas kayd yla esas mukavelemizin,
a)3.( Maksat ve Mevzu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 9.( mtiyazlar), 12.(Yönetim
Kurulu Toplant lar ile Toplant ve Karar Nisab ), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil
lzam), 15.(Murak plar), 16.(Murak plar n Vazifesi), 17.(Murak plar n Ücreti), 18.(Genel Kurul),
19.(Toplant

Yeri), 20.(Toplant da Komiser Bulunmas ), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil

Tayini), 26.(Oylar n Kullanma
maddelerinin 6102 say

ekli), 28.(Senelik Raporlar), 31.(Kar n Da

m Tarihi),

Türk Ticaret Kanunu’na uyum amac yla,

b)4.( irketin Merkez ve ubeleri), irket adresinin güncellenmesi sebebiyle,
c)30.(Kar n Da

) ve 32.( htiyat Akçesi), 35.(Sermaye Piyasas Araçlar ) maddelerinin tadil

metinlerinin Genel Kurul’un onay na sunulmas ,
Sermaye Piyasas Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan gerekli izinlerin al nm olmas
kayd yla, irketimiz esas sözle mesinde yap lm de iklikler ortaklar Genel Kurulu’nun onay na

sunulacakt r.
9-Yönetim Kurulu taraf ndan, Sermaye Piyasas Mevzuat ve 6102 Say Türk Ticaret
Kanununun 399.ncu maddesi uyar nca, 2013 y na ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi
( Ba ms z Denetim irketi) olarak seçilen “Bilgili Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali
Mü avirlik A. .’ nin Genel Kurul’un onay na sunulmas .
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2013 tarihli toplant nda, Denetimden Sorumlu Komitenin görü ü al narak,

2013 y na ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Ba ms z Denetim irketi) olarak seçilen “Bilgili
Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. . Genel Kurul’un onay na sunulacakt r.
10- Sermaye Piyasas Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 say
Uyum Raporu” nun genel kurulun bilgisine sunulmas ,
Sermaye Piyasas Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 say

Raporu” Genel Kurul toplant

karar ile yenilenen “Kurumsal

karar ile yenilenen “Kurumsal Uyum

nda ortaklar n bilgisine sunulacakt r.

11- 28 Kas m 2012 tarih ve 28481 say

Resmi Gazete yay nlanan Yönetmelik çerçevesinde

olu turulan, irket Yönetim Kurulu taraf ndan önerilen ve ekte örne i bulunan “ hlas Holding A. .

Genel Kurul’un Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönergesi” ’nin Genel Kurul onay na
sunulmas ,
28 Kas m 2012 tarih ve 28481 say

Resmi Gazete yay nlanan Yönetmelik çerçevesinde olu turulan,

irket Yönetim Kurulu taraf ndan önerilen ve ekte örne i bulunan “ hlas Holding A. . Genel Kurul’un
Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönergesi” Genel Kurul’un onay na sunulacakt r,

12- Sermaye Piyasas Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 say

karar gere i, irketin 3. ki iler

lehine vermi oldu u TR '( Teminat, Rehin, potek ) ler ve elde etmi olduklar gelir veya menfaat
hususunda bilgi verilmesi,

SPK’nun, 09.09.2009 tarih ve 28/780 say Karar uyar nca; irketin ola an ticari faaliyetlerinin
yürütülmesi maksad yla di er 3. Ki ilerin borcunu temin amac yla vermi oldu u teminat, rehin,
ipotekler ortaklar n bilgisine sunulacakt r.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Maddelerinde yaz
muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “ irketle i lem yapma, irkete borçlanma yasa ”
ba kl 395 ve “Rekabet Yasa ” ba kl 396’inci maddeleri çerçevesinde i lem yapabilmeleri
ancak Genel Kurul’un onay ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gere ini yerine getirebilmek
amac yla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklar
n onay na sunulacakt r.
14- irketin 2012 y içinde ba yapmad konusunda Genel Kurula bilgi sunulmas ve
irket taraf ndan yap lacak ba lar için üst s r belirlenmesi,
Sermaye Piyasas Kurulunun Seri IV No:27 say Tebli inin 7.maddesi uyar nca y l içinde
yap lan ba lar n Genel Kurul’un bilgisine sunulmas gerekmektedir. 2012 Y n içinde her
hangi bir ba
yap lmam r. Söz konusu madde Genel Kurul’un onay na ili kin olmay p,
sadece bilgilendirme amac ta maktad r. Ayr ca 2013 y nda yap lmas muhtemel ba lar n
üst s
tespit edilecektir
15- Dilekler ve kapan ,
irket faaliyetleri hakk nda görü ve temennilerin payla lmas sa lanacakt r.

