PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve
karara bağlamak üzere, 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 15:30’da, Kemalpaşa Asfaltı No.1
Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım,
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik
Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza
sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları
gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay
sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları
mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012
tarih 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri:IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun
olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini
ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu
vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet
sitemizde de mevcuttur.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili
gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin çıkarılmış Sermayesi 43.335.000.- TL. dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin
tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde, 1.500.000 adet A grubu nama ve
4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan oluşmuştur.
Şirket sermayesindeki A grubu nama payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı
bulunmaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına
yönelik olarak “A”grubu hisseler sahiplerine (3’er) rey bahşeder. “B” grubu hisseler sahiplerine (l’er)
rey bahşeder.

Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Böyle bir talep iletilmemiştir.
25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel
Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların
tutunağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu
oylanacaktır.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak
Bağımsız Denetçi seçimi,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır.

4. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un
25'inci maddesi gereğince Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Ali
Yiğit Tavas, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Levent Rıza Dağhan ve Sn. Ergun Akyol'un temsilci
sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu
üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak
atanmalarına Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2012 tarihli toplantılarında karar
verilmiştir. Bu tarihten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı olması sebebiyle söz konusu
atamalar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli iznin
alınmış olması kaydıyla, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik” uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin “Umumi Heyet” başlıklı 15.
Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’in Geçici 1 numaralı maddesi
uyarınca, şirketlerin kanunen yapmakla zorunlu oldukları, genel kurula elektronik
ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmü değişikliklerini, 1/10/2012
(Yönetmelik yürürlük tarihi) tarihinden sonra gerçekleştirecekleri ilk genel kurulda
yapmalarının zorunlu olması dolayısıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul
gündemine alınmıştır.
ESKİ ŞEKİL
UMUMİ HEYET
Madde l5Umumi Heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu
toplantıda T.T.K 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.
Fevkalade Umumi Heyet şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve
mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
Madde 15Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise,
Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden
hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
6. Dilek ve görüşler.

