
MARSHALL BOYA VE VERN K SANAY  A  

2012 YILI OLA AN GENEL KURULU GÜNDEM  

 

1. Aç  ve toplant  ba kanl n olu turulmas , 
2. Yönetim Kurulunca haz rlanan y ll k faaliyet raporunun okunmas  ve müzakeresi, 
3. Denetçi raporlar n ve ba ms z denetçi raporunun özetinin okunmas , 
4. Finansal tablolar n okunmas , müzakeresi ve tasdiki, 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 mali y ndaki faaliyetlerine ili kin olarak ibralar , 
6. Denetçilerin ve ba ms z denetçinin 2012 mali y na ili kin olarak ibralar , 
7. Esas sözle menin 4, 5,7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43. 

Maddelerine yap lmas  önerilen de ikliklerin görü ülerek karara ba lanmas , 
8. Yönetim Kurulunun kar da na ili kin önerisinin okunarak görü ülmeye aç lmas , 

kar n kullan m eklinin, da lacak kar ve kazanç paylar  oranlar n belirlenmesi, 
9. Ortaklar n Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak kar pay  da m politikas  

hakk nda bilgilendirilmesi, 
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikas ” ve bu politika 

kapsam nda yap lan ödemeler konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakk , ikramiye ve prim gibi haklar n 

belirlenmesi, 
12. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ayet esas sözle mede görev süreleri 

belirtilmemi se görev sürelerinin tespiti, ba ms z yönetim kurulu üyelerinin 
seçilmesi, 

13. Ba ms z denetçinin seçimi, 
14. Yönetim Kurulu’nca “Anonim irketlerin Genel Kurul Toplant lar n Usul ve 

Esaslar  ile Bu Toplant larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl  Temsilcileri 
Hakk nda Yönetmelik” gere ince ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
haz rlanm irketimiz genel kurulunun çal ma esas ve usulleri hakk nda iç 
yönergenin genel kurul onay na sunulmas , 

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyar nca 
yetki verilmesi, 

16. Sermaye Piyasas  Kurulu karar  gere i, irketin 3. Ki iler lehine vermi  oldu u 
teminat, rehin, ipotekler ve elde etmi  oldu u gelir veya menfaat hususunda Genel 
Kurula bilgi verilmesi. 

17. l içinde yap lan ba  ve yard mlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 
18. 2013 y nda yap lacak ba  s n belirlenmesi, 
19. Dilekler ve temenniler. 

 


