Sayfa No: 1

MARSHALL
BOYA VE VERN K SANAY

A. .

31.12.2012 Tarihinde Sona Eren
Döneme li kin Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
(SER :XI NO:29 SAYILI TEBL

E ST NADEN HAZIRLANMI TIR)

Sayfa No: 2

Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A. .’nin, Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri XI No:29 Say
Tebli i’ne istinaden haz rlanm

31.12.2012 Tarihinde Sona Eren Döneme li kin Yönetim

Kurulu Faaliyet Raporunu say n ortaklar

za sunar z.

Yönetim Kurulumuz; Ba kan Mustafa Feridun Uzunyol, Ba kan Yard mc Johannes Petrus
Van Kesteren, üye Ilya Meshcheryakov, Üye Paul Alexander Woldendorp, Üye Petros
Katsampouris olmak üzere te ekkül etmi tir.
Yönetim Kurulumuz münhas r olarak Genel Kurulun yetkisine b rak lmayan her türlü irket
lerinden sorumludur.
Denetim Kurulumuz smail Bulut ve Erdo an Öcal’dan müte ekkil olup T.T.K ve mer’i kanun
ve mevzuatta belirtilen s

rlar dahilinde sorumludur.

Yo un rekabet ortam nda emek ve mesailerini sarf eden de erli sevk ve idarecilerimiz ile tüm
çal anlar

za gayretlerinden dolay te ekkür ve takdirlerimizi belirtir, sayg lar

sunar z.
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Marshall
Boya sektörünün lider kurulu u olan Marshall, 1954 y nda
Mevkiinde, Uzunyol ve Toprakç

lu ailelerinin ortakl

stanbul-Topkap -Maltepe

ile kuruldu. 1967 y nda ise lojistik

aç ndan artlar çok daha iyi ve elveri li olan Gebze’nin Eynarca Mevkii’ne ta nd .
Dokuz sene sonra ilk telemaye üretildi. 1990 y nda halka arz gerçekle en Marshall, bir sene
sonra otomotiv boyalar üretmeye ba lad . Türkiye’nin ISO 9000 kalite belgesine sahip ilk boya
kurulu u olduktan bir y l sonra,1994 y nda genel sanayi boya üretimine ba lad . 1996 y nda
lk su bazl boya olan Flora üretildi. 1997 y nda Türkiye’de ilk defa bir boya kurulu u “üçlü”
sorumluluk belgesine sahip oldu.
ustos 1998 tarihi itibariyle, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A. . Merkezi ArnhermHollanda’da bulunan dünya kimya devi olan Akzo Nobel bünyesinde yerini ald .
Akzo Nobel , sa

k bak m, boya-kaplama ve kimyasallar alan nda faaliyet gösteren uluslararas

firmad r.Akzo Nobel

irket merkezi Hollanda'da bulunmaktad r, 80 den fazla ülkede

faaliyetlerini sürdürmektedir.
Marshall, Türkiye ve dünya pazarlar ndaki konumunu geli tirmeyi hedeflemenin yan s ra,
de erleri, bilgileri ve çal anlar yla; toplumun, mü terilerin, tedarikçilerin ve ortaklar n
memnuniyetini sa layarak, iç pazarda ve ihracatta lider bir boya irketi olma vizyonunu
gerçekle tirme yolunda önemli ad mlar att . Marshall ayr ca, çevreci boya teknolojisine yapt
büyük yat mlarla ve uygulad

Çevre Yönetim Sistemiyle de sektörde ön plana ç kmay

ba ard .

Ortakl k Yap
SSE SAYISI

TEKYAR TEKN K YARDIM A

AKZO NOBEL DECORATIVE
COATINGS TURKEY BV

ER ORTAKLAR

488.494.776

ORAN %

48,85

TL

4.884.948

394.050.030

39,41

3.940.500

117.455.194

11,75

1.174.552

1.000.000.000

100,00

10.000.000

ER
12%

AKZO
39%

TEKYAR
49%
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Organizasyon

Sayfa No: 5

Kurumsal Yönetim lkeleri
Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyan : Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A. .
irket” , Sermaye Piyasas Kurulu’nca yay mlanan “Kurumsal Yönetim lkeleri”ne uymak
konusunda üzerine dü en görevleri yapmay ilke edinmi tir.
BÖLÜM I - PAY SAH PLER
2.Pay Sahipleri

le

li kiler Birimi:

irketimizde 2007 y nda Muhasebe Müdürlü ü

bünyesinde olu turulan “Hissedar li kileri” biriminin ismi, “SPK Seri: IV, No: 41 7. maddesine
istinaden ”Pay Sahipleri ile

li kiler Birimi" olarak de

tirilmi tir. Sözkonusu birimin

sorumlulu u Muhasebe Müdürü Aykut Aslan taraf ndan yürütülmekte olup, ilgili birim
yetkililerinin ileti im bilgileri a
Ad -Soyad

Telefon No

Aykut Aslan

daki gibidir.
Fax No

E-mail

(262) 754 74 70 (262) 754 19 24 aykut.aslan@akzonobel

nar I k

(262) 754 74 70 (262) 754 19 24 pinar.isik@akzonobel.com

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar

n Kullan

: Mevzuat gere i yap lan özel durum

aç klamalar ve mali tablolar kamuya aç klanmaktad r. Dönem içinde cevaplanan bilgi talepleri
yaln zca telefon yoluyla gelmi tir. www.marshallboya.com adresinde detayl
yeralmaktad r.Ana sözle mede özel denetçi atanmas

bilgiler

talebi bireysel bir hak olarak

düzenlenmemi tir. Dönem içinde de özel denetçi tayini talebi olmam

r.

4.Oy Haklar ve Az nl k Haklar : irketimizin 16.10.2006 tarihinde yap lan ola anüstü ve
imtiyazl pay sahipleri ola anüstü genel kurul toplant lar nda, nama yaz

paylar ve bu paylar n

sahip oldu u imtiyazlar kald larak, bütün paylar hamiline yaz

hale getirilmi tir. Her pay n

bir oy hakk vard r.

na yönelik bir düzenleme

Esas sözle mede birikimli oy kullan

yap lmam olup, sermaye yap
5.Kar Da

böyle bir uygulamaya uygun de ildir.

m Politikas ve Kar Da

m Zaman : Kar da

nda, pay sahiplerinin

menfaatleri ile irket menfaatleri aras nda dengeli ve tutarl bir politika izlenmektedir. Kar
da

m politikam z, ilgili mevzuat ve yat m ihtiyaçlar

da

labilir kar

n %30’undan az olmamas

z gözönünde tutularak,

irketimiz

eklinde belirlenmi tir. Sözkonusu kar da

,

genel kurul taraf ndan belirlenmek kayd yla, nakit veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle
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ihraç edilecek paylar n bedelsiz olarak ortaklara da
oranda bedelsiz pay da

lmas ya da belli oranda nakit, belli

lmas eklinde olabilecektir.

Belirlenecek I.temettü tutar

n, mevcut ödenmi /ç kar lm sermayemizin %5’inden az olmas

durumunda, sözkonusu tutar da

lmadan ortakl k bünyesinde b rak lacakt r. irketimizin ana

sözle mesinde kar pay avans na ili kin herhangi bir hüküm bulunmamaktad r.
irket kar na kat m konusunda herhangi bir imtiyaz sözkonusu de ildir. irket kar da
SPK mevzuat na göre gerçekle tirmekte olup, kar da

mlar TTK’ya ve SPK’ya uygun ekilde

yasal süreleri içinde gerçekle tirilmektedir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
6.Paylar n Devri :Pay devri konusunda SPK mevzuat nda belirlenmi

ko ullar n d nda

herhangi bir k tlama sözkonusu de ildir.
7. irket Bilgilendirme Politikas :

irket bilgilendirme politikas a

da sunulmakta olup,

www.marshallboya.com adresinde de yeralmaktad r.
a - Amaç
Marshall Boya ve Vernik Sanayi A. . ( irket) nin kamuyu bilgilendirme politikas , irketin
geçmi performans

n ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmü muhasebe prensipleri ve

Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kanunlara uyumlu olmak kayd yla
effaf ve etkin bir bilgilendirme politikas izlemek eklindedir. Bu politika ile irket, kamuya
aç klanacak bilgilerin aç klama yapmaya yetkili ki iler taraf ndan yap lmas

ve bu bilgilerin

bir politika dahiline sistematik olarak verilmesini sa lamay amaçlamaktad r.
Kamuyu Bilgilendirme Politikas , Sermaye Piyasas Mevzuat , Sermaye Piyasas Kurulu (SPK)
ile stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim
lkeleri çerçevesinde gerçekle tirilir.
Bilgilendirme politikas nda amaç,

irketin geçmi

performans

, gelecek beklentilerini,

stratejilerini, ticari s r niteli indeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili
yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yat mc larla ve pay sahipleriyle e it bir biçimde
payla mak, irket’e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye
Piyasas Hükümleri çerçevesinde do ru, adil, zaman nda ve detayl bir ekilde ilan ederek; Pay
Sahipleri ile sürekli, etkin ve aç k bir ileti im platformu sunmakt r.
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b – Yetki Ve Sorumluluklar
Bilgilendirme Politikas , 2004 y ndan itibaren irket Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanarak,
ortaklar n onay na sunulan y ll k Faaliyet Raporlar

n, Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum

Raporu bölümünün 7. maddesinde, bilgilendirme hususunda SPK taraf ndan belirlenen kurallara
harfiyen riayet etme eklinde yeralm

r.

irket Genel Müdürü, Mali

ler Direktörü ve

Muhasebe Müdürü SPK ve MKB’ye yap lan aç klamalardan sorumludur. Bilgilendirme
Politikas

n hayata geçirilmesi, geli tirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu

sorumludur.
c – Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasas Mevzuat , stanbul Menkul K ymetler Borsas ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde, kamuyu ayd nlatma ve bilgilendirme politikas

belirlerken a

daki

yöntem ve araçlar kullan lacakt r.
1.

MKB’ye iletilen özel durum aç klamalar

2. Periyodik olarak MKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotlar , ba ms z denetim raporu ve
beyanlar (Söz konusu raporlar ayn

zamanda web-sitesinden istenildi i anda

ula labilecek ekilde yay nlanmaktad r. Tablolara ili kin faaliyet raporlar ve finansal
sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamda, gerekse web-sitesi arac

ile

aç klanmaktad r.)
3.

ll k faaliyet ve ara dönem faaliyet raporlar (Söz konusu raporlar gerek bas

olarak

gerekse web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktad r.)
4. Kurumsal web-sitesi (www.marshallboya.com )
5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vas tas yla yap lan ilanlar ve duyurular.
6. Yaz

ve görsel medya vas tas yla gerek y l içerisinde önemli geli melere paralel olarak

gerekse periyodik olarak yap lan bas n aç klamalar .
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri da

m kurulu lar na yap lan aç klamalar.

8. Yat mc ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vas tas yla yap lan görü meler.
9. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. ileti im araçlar vas tas yla yap lan ileti im
yöntem ve araçlar .
d- Özel Durum Aç klamalar :
SPK Seri: VIII, No: 54 “ Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na li kin Esaslar Tebli “ ile
belirlenen

özel durumlar n gerçekle mesi durumunda bu konuya ili kin özel durum
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aç klamalar , MKB’nin 30.05.2009 tarih ve 303 say

“Geçi

Döneminde Özel Durum

Aç klamalar , Finansal raporlar le Di er Bildirimlerin Kamuya Duyurulmas na li kin Usul Ve
Esaslar” Genelgesi kapsam ndaki düzenlemelere uygun olarak kamuya bildirilir. irketin özel
durum aç klamalar , Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Genel Müdür, Mali
ler Müdürü ve Muhasebe Müdürü’nden herhangi ikisi taraf ndan imzalan r.
e – Mali Tablolar n Kamuya Aç klanmas
irketin bilgilendirme politikas , ortaklar ve tüm menfaat sahiplerinin mali tablolara en h zl ve
kolay ekilde ula

n sa lanmas

taraf ndan belirlenmi

amaçlar. irketin mali tablolar , Sermaye Piyasas Kurulu

hükümler çerçevesinde haz rlan r ve Haziran-Aral k dönemlerinde

Uluslararas Denetim Standartlar na göre ba ms z denetimden geçirilerek kamuya aç klan r.
Mali tablolar ve dipnotlar

kamuya aç klanmadan önce, Sermaye Piyasas

mevzuat

çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun onay na sunulur ve sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel
müdür ve ilgili müdür taraf ndan sorumluluk beyan imzaland ktan sonra mali tablolar ve
ekleri ile, faaliyet raporu ve dönemine göre ba ms z denetim raporu MKB’nin 30.05.2009
tarih ve 303 say

“Geçi Döneminde Özel Durum Aç klamalar , Finansal raporlar le Di er

Bildirimlerin Kamuya Duyurulmas na li kin Usul Ve Esaslar” Genelgesi kapsam ndaki
düzenlemelere uygun olarak kamuya bildirilir. Ayr ca y ll k faaliyet raporlar içinde yeralan
mali tablolar ve eklerine, geriye dönük olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A. .’nin
www.marshallboya.com adresindeki web sitesinden ula labilir.
f – Faaliyet Raporlar
Faaliyet Raporlar

n (Y ll k – ara dönem) di er bir deyi le yönetim kurulu faaliyet raporlar

n

içeri i uluslararas standartlara; Sermaye Piyasas Mevzuat na ve SPK Kurumsal Yönetim
lkelerine uygun olarak haz rlanmaktad r. Bas lm

kopyalar Muhasebe Müdürlü ünden temin

edilebilir. Y ll k ve ara dönem faaliyet raporlar nda, y l ve/veya dönem boyunca gerçekle tirilen
irket faaliyetleri ortaklara özetlenir ve irkete yönelik al nan önemli kararlardan yönetimdeki
de

ikliklere kadar ortaklara aç klanmas gereken her türlü bilgi yeral r. Ayr ca bu raporlar n

içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer ald

uyum raporuna da yer verilir.

e- Kurumsal Web Sitesi
irket web-sitesi, detayl içeri i ile, dünyan n her yerinden zaman nda pay sahiplerinin hisse
performans

izlemesini kolayla

, en detayl ve güncel bilginin h zl , dü ük maliyetli ve

Sayfa No: 9

kolay olarak izlenebilece i bir platform niteli i ta makta ve kamunun ayd nlat lmas nda aktif
olarak kullan lmaktad r. Sitede güncel bilgilerin yan s ra analiz ve de erlendirmelere, geçmi e
dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir.

irket Web sitesi sürekli olarak

güncellenmektedir.
f- Di er hususlar
T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vas tas yla yap lan yaz

ve görsel ilanlar ve

duyurular:
Sermaye Piyasas Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve irket Esas Sözle mesi gere i; Genel Kurul,
sermaye art

ve benzeri duyurular, yay nlanma zorunlulu una ba

olarak T.Ticaret Sicili

Gazetesi veya en az iki günlük gazetede yay nlanmaktad r. Yap lacak tüm aç klamalarda
SPK’n n ilgili tebli lerinde yer alan hususlara uyulmaktad r.Bas na ve kamuya sadece kamuya
aç klama yapmaya yetkili ki iler bilgi verebilir.

Sermaye Piyasas Kat mc lar ile leti im ve Kamuya Aç klama Yapmaya Yetkili Ki iler:
irketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ili kilerinin düzenli bir ekilde
yürütülmesi, yat mc sorular

n en verimli ekilde cevaplanmas na yönelik çal malar n

yürütülmesi için Muhasebe Müdürlü ü görevlendirilmi tir. Pay sahipleri ile ili kilerde, Mali
ler Direktörlü ü’ne ba

Muhasebe Müdürlü ü bünyesinde olu turulan ”Pay Sahipleri ile

li kiler Birimi" sorumludur. Sözkonusu birimin yönetimi Muhasebe Müdürü Aykut Aslan
taraf ndan yürütülmektedir.
Yukar da belirtilen bildirimlerin d nda, Sermaye Piyasas Kat mc lar taraf ndan veya
herhangi bir kurulu /ki i taraf ndan iletilen yaz

ve sözlü bilgi talepleri, talep edilen

müdürlü ün sorumluluk alan ile ilgili olmas halinde, ticari s r niteli inde olup olmad

ve

Sermaye Piyasas Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No.lu Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na
li kin Esaslar Tebli i çerçevesinde , yat m kararlar
etkileyebilecek türden olup olmad

ve sermaye piyasas araçlar

de erlendirilerek,

n de erini

ilgili birim yöneticisi taraf ndan

cevaplan r.
Yaz

ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri da

m kanallar na yap lan bas n

aç klamalar , sadece Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür taraf ndan yaz
olarak yap r. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe,
kurulu lar na aç klama yapamazlar.

veya sözlü

irket çal anlar bas n- yay n
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Kamuya yap lacak sunumlar ve toplant lar mümkün olabildi i ölçüde önceden duyurulur.
Ayr ca Genel Kurula kat

sa lamak amac yla kat mc lar n tam bilgilendirilmelerini

sa layacak ekilde Genel Kurul davet usülü yap r. Gündem maddeleri Yönetim Kurulu’nca
kamuya duyurulur.
Kamuya yap lan aç klamalar d nda, talep edilen bilgilerle ilgili olarak aç klama yapmaya
yetkili ki ilerin yetki s

rlar bilgi talebinin düzeyine göre belirlenmi tir. irkete yönelik olarak

gelen her tür soru ve aç klama;
- Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeleri
- Denetim Komitesi Ba kan ve üyeleri
- Genel Müdür
- Mali ler Direktörü
- Muhasebe Müdürü
taraf ndan yaz

veya sözlü olmak üzere cevapland

r. Bu ki iler d nda kalan di er çal anlar

soru taleplerini cevaplamaya yetkili de ildir. irket çal anlar kendilerine yöneltilen sorular
Mali ler Direktörlü ü’ne yönlendirirler.
Kamuya aç klanmas Gereken Bilgilerin Gizlili inin Sa lanmas :
effafl k ile
çal anlar

irket ç karlar

n korunmas

aras ndaki dengeyi sa lamada tüm

irket

n içeriden ö renilen bilgilerin kullan

yla ilgili kurallara dikkat etmesine önem

verilmektedir. çeriden ö renilen bilgilerin kullan

n önlenmesi için gerekli her türlü tedbir

al nmaktad r. Dökümante edilerek irket genelinde yay mlanan “

Ahlak lkeleri” çal anlar n

hayat ndaki davran biçimlerini tan mlamaktad r.
Çal ma süresince ö renilen, ticari s r olarak nitelendirilebilecek bilgiler “ irket Bilgisi” olarak
kabul edilir. Tüm çal anlar, çal rken ve sonras nda irket bilgisini korurlar, do rudan veya
dolayl olarak kullanmazlar. Hiçbir

irket çal an görevi nedeniyle içeriden ald

dayanarak irket‘e ait hisse senetlerinin al m sat

bilgilere

yla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

irket, dönemsel sonuçlara ili kin resmi aç klama yap lmadan önce,

irket temsilcilerinin

aç klanacak bilgileri kamuyla payla maktan imtina etmeleri için prosedür belirlemi tir.

leriye Dönük Beyanatlarla lgili Aç klamalar:
irket bilgilendirme politikas gere i zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda bulunulabilir.
irketin yaz

dökümanlar nda yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsay mlara göre

yap lmaktad r. Riskler, belirsizlikler ve di er faktörlerden dolay , gerçekle en sonuçlar ileriye
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dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farkl k do urabilir. Bu konuda
yat mc toplulu u uyar lmaktad r. Beklentilere ili kin olarak sadece kamuya aç klama
yapmaya yetkili ki iler aç klama yapabilir. Kamuya aç klanacak gelece e yönelik beklentilerin
hangi temellere ve gerekçelere dayan larak yap ld
yönelik

olarak

yap lan

aç klamalara

istatistiki verilerle aç klan r. Gelece e

ili kin

olarak

bu

tahminlerin

daha

sonra

gerçekle meyece inin anla lmas halinde sebepleri ile birlikte kamuya aç klama yap r ve söz
konusu bilgiler revize edilir.
Haber ve Söylentilerin Takibi:
irket, bas n-yay n organlar nda ç kan ancak Tebli uyar nca özel durum aç klamas yap lmas
yükümlülü ü do urmayan bir haber hakk nda aç klama yapmak isterse, yay nlanacak aç klama
Genel Müdür onay ile yap labilir.
8.Özel Durum Aç klamalar : 2012 y

içinde onbir adet özel durum aç klamas yap lm

9. irket nternet Sitesi ve çeri i :

irket’in internet sitesi bulunmaktad r. Sitenin adresi

r.

www.marshallboya.com ‘dur. Kurumsal Yönetim lkeleri ‘ne uygun olarak düzenlenmi tir.
10.Gerçek Ki i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas : irket ortaklar aras nda
gerçek ki i nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.
11. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulmas : çeriden
renebilecek durumda olan ki ilerin listesi faaliyet raporunda, Organizasyon ba
yeralmaktad rlar. irket bilgilerinin kurum d
çal anlara yaz

alt nda

ki i / ki ilerle payla lmamas konusunda, tüm

ve elektronik ortamda tebli

edilen ve uyulmas gereken prosedürler

mevcuttur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER
12.Menfaat

Sahiplerinin

çal anlar

n ve toplumun memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, mü teri

tatminini,
performans

çal anlar

n

Bilgilendirilmesi

ve toplumun sa

:

irket

k

politikas nda

ve güvenlik

“Mü terilerimizin,

artlar

ve çevresel

sürekli olarak iyile tirerek yürütmek için politikam z...” ifadeleri ile,

uygulanacak bu politikan n temel çerçevesi çizilmektedir. Bu kapsamda menfaat sahipleri
kendilerinin içinde bulunduklar her a amada,

irket politikas gere i bilgilendirilmekte,
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elektronik ileti im araçlar

ba ta olmak üzere birçok ileti im yöntemi ile, çe itli denetim ve

ziyaret programlar kullan larak bilgilendirmeler peki tirilmektedir.
13.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat

: Menfaat sahiplerinin yönetime kat lmas ,

çal anlar için belirlenmi ileti im temsilcileri ve

ileti im toplant lar ile, mü teriler için

kullan lan en son teknolojik yöntemler vas tas yla, tedarikçiler için ise ilgili sat nalma sürecinde
al nan geribildirimler ile

edinilen dü ünce, öneri ve ele tirilerin yönetim tak

nda

de erlendirilmesi eklinde olmaktad r.
14. nsan Kaynaklar Politikas :

irketin yürürlükte olan ve aktif olarak kullan lan insan

kaynaklar politikas mevcut olup, ana esaslar faaliyet raporunda yeralan irket politikas nda
belirtilmi tir. Yönetim ile çal an aras nda köprü görevini gören “ leti im Temsilcileri”
bulunmaktad r. Çal anlar temsil edecek olan ki iler serbest seçim ile seçilerek, ayl k yap lan
toplant larda kar

kl talep ve bilgilendirmeler yapmaktad rlar. Çal an memnuniyeti ve

çal anlar ile ili kileri yürütmek üzere yönetim tak

ndan temsilci atanm

r. Firmam zda

politika, prosedür ve kurallar mevcut olup, tüm çal anlarla payla lmaktad r.
15.Mü teri ve Tedarikçilerle

li kiler Hakk nda Bilgiler :

“Mü terilerimizin, çal anlar

n ve toplumun memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir”

ifadesi ve bunun geli tirilerek uygulanaca

irket politikas nda yeralan

taahhüdü aç k bir gösterge olup, bu taahhüde ba

mü teri ve tedarikçi ili kileri konusunda ba lay

irket politika ve prosedürleri mevcuttur.

16.Sosyal Sorumluluk : irket’in sosyal sorumlulu u, menfaat sahiplerinin yan ra topluma ve
çevreye olan duyarl
at k yönetimi,

da ifade eder. Bu kapsamda, Tüketicileri ve Çevre halk

irketin insan sa

yürütülen

ve güvenli i ile çevre konusundaki genel yakla

hakk nda bilinçlendirerek bu konulardaki çal malara kat mlar

sa lamak, ISO 9001, ISO

14001, OHSAS 18001 gibi gönüllü olarak uygulanmas taahhüt edilen standartlar-taahhütler
do rultusunda irket çal anlar

n kat

ve politikan n uygulanmas

takip etmek amac yla

Güvenli i ve Çevre efli i mevcuttur.
Sosyal Sorumluluk kapsam nda yap lan faaliyetler;
Çocuk i çi çal
çocuk çal
Sa

rma: Marshall yürürlükteki i kanunu çerçevesinde çal

rma yasa

k ve Güvenlik :

maddesi gözetilerek personel istihdam yap lmaktad r.
irketimizde 2 sa

k memuru vardiya s ras nda revirde mevcut

bulunmaktad r. 3. vardiya zaman nda ise ilkyard m e itimi alm
yapmaktad r.

rma ya ve

lkyard m Yönetmeli i kapsam nda

lkyard mc olmaya hak kazanm

r.

personelimiz görev

irketimizde 52 personelimiz
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Periyodik muayeneler; Ana periyodik muayeneler, her y l Nisan-Eylül aylar nda tüm
personeli kapsar. Ara periyodik muayeneler, her y l Ekim-Aral k aylar nda operasyon
personelini kapsar.
Dernekle me Özgürlü ü ve Toplu Görü me Hakk : irketimizde bir ileti im temsilcileri
tak

z bulunmaktad r. Tak m, her departman n tüm bölümleri için ayr ayr , kendi

aralar nda oy birli iyle seçti i çal anlardan olu maktad r. leti im Temsilcileri ayda bir
toplanarak

nsan Kaynaklar

fonksiyonlar , duyurular, yeni ve mevcut sistemler,

bölümlerdeki sorunlar, öneriler ve ikayetler ile ilgili konular gündeme getirmekte ve
iyile tirme projeleri yürütülmektedir.
Ayr mc k:
çal an

irketimizde F rsat E itli i anlay

benimsenmi tir. F rsat E itli i, irket

n, cinsiyet, ya , medeni durumu, etnik köken, inanç, din veya bedensel

tl ktan dolay daha farkl bir muameleye maruz kalmas
anlay

kesinlikle önleyen bir

r.

BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU
17.Yönetim Kurulunun Yap , Olu umu ve Ba ms z Üyeler
2012 y

sonunda al nan yönetim kurulu kararlar do rultusunda 2012 Temmuz ay nda yap lan

Genel Kurul’da ekillenen yönetim kurulunda de
kurulunun yap

a

klik olmu tur. Buna göre yeni yönetim

daki ekildir.

BA KAN

: Mustafa Feridun Uzunyol

( crac Olmayan)

BA KAN YARDIMCISI

: Johannes Petrus Van Kesteren

ÜYE

: Ilya Meshcheryakov

( crac Olmayan)

ÜYE

: Paul Alexander Woldendorp

( crac Olmayan)

crac Olmayan)

ÜYE VE GENEL MÜDÜR : Petros Katsampouris
18.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

( crac )

:Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK

Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan
niteliklerle örtü mekte olup, buna ili kin hususlarda
de

iklikler yap lm

irket esas sözle mesinde gerekli

r.

19. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : irketin Misyon ve Vizyonu, faaliyet
raporlar , internet sitesi ve muhtelif dökümanlarla kamuya aç klanm
20.Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas :

r.

irket, risk yönetimini genel müdürlük

bünyesinde olu turulan bir birim ile yapmaktad r. ç kontrol fonksiyonu ise

irket yönetim
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tak

n ayl k gözden geçirmeleri, ba ms z d

denetimler ve/veya iç denetimlerle

gerçekle tirilmektedir.
21.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar : Yönetim Kurulu
üyelerinin görevleri Esas Sözle mede belirlenmi tir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar i ve
görev tan mlar nda belirlenmi olup, imza sirkülerinde tan mlanm
22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar :

r.

irket yönetim kurulu faaliyetleri,

irket’in

ihtiyaçlar , Türk Ticaret Kanunu, MKB ve SPK mevzuatlar do rultusunda, yönetim kurulu
ba kan

n mevcut yönetim kurulu üyeleri ile görü mesi sonucunda olu maktad r. Tesbit edilen

gündem konusunda bilgilendirme ve ileti imi Hukuk efli i yapmaktad r.
SPK Kurumsal Yönetim

lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan

konularda yönetim kurulu toplant lar na fiili kat m sa lanm
sorular olmad

r. Yönetim kurulu üyelerinin

için zapta geçirilen herhangi husus yoktur. Yönetim kurulu üyelerine tan nan

herhangi bir a rl kl oy hakk ve/veya veto hakk

yoktur.

23. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa
çal anlar rekabet edilen

: Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve

irketlerde çal amazlar, yöneticilik ve yönetim kurulu üyeli i

yapamazlar. Ancak, genel kurul gündemine konulan bir madde ile, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, irket’in i tigal alan haricinde irket konusuna giren i leri yapabilmeleri ve bu tür
leri yapan firmalara ortak olabilmeleri için genel kuruldan izin istenmektedir. Genel Kurulun
bu izni vermesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki genel kurula kadar irket’in i tigal
alan olanlar n haricindeki i leri yapabilmekte ve bu tür i leri yapan ba ka irketlere ortak
olabilmektedirler. Ancak i lem yapma konusunda herhangi bir s

rlama yoktur.

irket

taraf ndan dikkate al nan husus, tedarikçi veya mü teri konumunda bulunan ili kili kurulu lar n,
di er mü teri ve tedarikçilerle e it artlarda i lem yapmalar
24.Etik Kurallar :
beklenen davran

irketimizde,

f rsat e itli i anlay

ve görünüm standartlar

stratejilerle do rudan ba lant

ile

r.
n prensiplerileri, çal anlardan

irketin yürütmekte oldu u faaliyetler,

tüm bilgileri koruma kurallar ve standartlar

amac yla ilgili politika, prosedür ve kurallar mevcut olup, tüm çal anlar

tan mlamak

za duyurulmu ve

elektronik ortamda her an ula labilecek bir konumda payla ma aç kt r.
25.Yönetim Kurulunda Olu turulan Komitelerin Say , Yap ve Ba ms zl

:

irket

yönetim kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda ayr bir komite
kurulmas na gerek görmemi tir. Denetim komitesi üyeleri icrada görevli olmayan yönetim
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kurulu üyeleri aras ndan seçilmi tir. Komitenin 2012 y

boyunca yapm oldu u çal malarda

herhangi bir ç kar çat mas sözkonusu de ildir.
26.Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar : Yönetim kurulu üyelerinden Türk üyeler
sembolik ücret al rlar, yabanc üyelere herhangi bir ücret ödemesi yap lmaz. Dönem içinde
irket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile herhangi bir borç / alacak ili kisinde
bulunmam , borç / alacak ili kisi yaratabilecek herhangi bir i ve i leme taraf olmam

r.
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Üretim ve Kapasite Kullan m Oran
Marshall’da Üretilen Dekoratif Boya Tipleri
Üretilen dekoratif boyalar, solventlerin ve ba lay
fland labilir;
Su bazl boyalar:
Solventi su ve ba lay

lar

n tiplerine göre iki grupta

PVA olan boyalard r. Üretimin yakla k %65‘ini olu turmaktad r.

Solvent bazl boyalar:
Solventi White spirit ve ba lay
olu turmaktad r.

alkid reçine olan boyalard r. Üretimin yakla k %35'ini

31.12.2011 ve 31.12.2012 Tarihleri itibariyle Kapasite Kullan m Oranlar a
yeralmaktad r.

160.000
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120.000

136.144
Ton

daki tabloda

136.144
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104.603
Ton

100.000
77%

kapasite
81.074
Ton

80.000

üretim

60%

60.000

kapasite
kullan m %

40.000
20.000
0
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2012
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LET

M

GENEL MÜDÜRLÜK :
Petros Katsampouris
Genel Müdür
Marshall Boya ve Vernik A .
Dilovas Organize San. Bölgesi 1. K m Tuna cad. No:1 41455 Dilovas /Kocaeli
Tel: 0262 754 74 70
Fax: 0262 754 19 25

Sayfa No: 18

