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KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda
yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü
saat 10:00’da Novotel Trabzon Cumhuriyet Mah. Kaşüstü Beldesi – Trabzon - Yomra
adresinde yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle
katılabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma
ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece
pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan
ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel
Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi
temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı
tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a
kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini
MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel
kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın
kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer
almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi
yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden
bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın
kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek
ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve
www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil
kamuya açık olarak yapılır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Tebliği’nde
öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri
veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz
etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.karsusan.com.tr adresinden de
temin edebilirler.
Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 06
Mart 2015 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da yer almakta olup, Genel
Kurul’da görüşülecek tüm bilgi ve belgeler toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren şirket
merkezinde, www.karsusan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin
tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Merkez Bürosu
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KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi .
2. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2014 yılına ait bağımsız denetim raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2014 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının nedeni ve temettü dağıtılamaması yönünde
17.06.2015 tarihli 26 Nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu tarafından 20.03.2015 tarih ve 11 nolu karar ile Şirketimizin 2015 yılı hesap
dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.’nin atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması.
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Aydın ILDIZ'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ,T.T.K
'nun ilgili maddesi uyarınca;T.C. Uyruklu, 11273538718 T.C. Kimlik No'lu, Kirazlı Dere Mah. Havacılar
Cad.Gümüş Sok.Parkverde Sitesi B4 2 Blok Çekmeköy-İstanbul adresinde mukim Sayın Hamit Serkan
DRAHOR'un Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 9. Ve 10. Maddesi kapsamında
hazırlanan “İlişkili Taraf İşlemleri Raporu” nun ortakların bilgisine sunulması.
10. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler
hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
11. Şirketimizin esas sözleşmesinin günümüz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na
uygun hale getirilmesi ve faaliyet konumuzun genişletilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na
yapılan başvuru doğrultusunda, esas sözleşmemizin; 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve
51’in maddelerinde düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 17.06.2015 tarihli, 2015/25 nolu Yönetim
Kurulu kararının onaya sunulması.
12. Gündemin 13’üncü maddesinde görüşülecek olan “Şirket aktifinde bulunan Trabzon/Yomra da
bulunan eski fabrika arazisinin, Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 20 Aralık 2013 tarihli
satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, inşaatın fiilen başlaması ile 3 yıllık süre
zarfında (2016 yılı sonunda) tamamlanması öngörülen proje kapsamında Grup’a B bloğun
tamamında12.386 metrekare (82 daire, 3+1) net emsal inşaat alanı, geriye kalan 2.301 metre kare
net emsal inşaat alanı için, teslim alınan ve alınacak olan daire ve birimlerin” satışı ve bu sözleşme
kapsamında Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine haklarına düşen tapuların devri işlemine
ve gündemin 14’üncü maddesinde görüşülecek olan %6,67 A Grubu ve %45 B grubu hisselerine sahip
olduğumuz Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının yatırımcıya/
yatırımcılara satılması işlemine ilişkin olarak:
a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının
Kullanılması’’ başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp
muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma
hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay
başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatı olduğu,

c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı
fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul
Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu
fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının
zorunlu olduğu,
e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci
fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma
hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler
doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü
Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin 13’üncü ve 14’üncü maddelerinde görüşülecek olan yönetim kurulu tekliflerinin
kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 700,000 TL olacağı ve
ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda
işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 15’inci maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13- Şirket aktifinde bulunan Trabzon/Yomra da bulunan eski fabrika arazisi üzerinde bulunan ve 20
Aralık 2013 tarihli satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında 2016 yılı sonunda
tamamlanması beklenen, 92 adet daire/ bağımsız birimin değerleme raporu satışı hususunun ve bu
sözleşme kapsamında Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine haklarına düşen tapuların
devrinin Genel Kurulun onayına sunulması.
14- %6,67 A Grubu ve %45 B grubu oranında sahip olduğumuz Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi
Ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının, stratejik veya finansal bir veya birkaç yatırımcıya, tüm paylarının devri
olasılığı da dahil olmak üzere değerleme raporu doğrultusunda satışı hususunun Genel Kurulun
onayına sunulması.
15- 13’üncü ve 14’üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı
Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 700,000 TL’ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden
vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
16- Merkez ofisinin İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 79 Pafta, 468 ada, 7 parselde kayıtlı
taşınmaza taşınıp hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
17- Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde fabrika alımı / Sinop’ta mevcut bulunan fabrikanın satımı/
taşınması ve her türlü deniz taşıtının alınıp işletilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna tam yetki
verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
18. Şirketin 2014 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet
konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda
Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.
20. Dilek, temenniler ve kapanış

