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                           DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

Sayın Ortağımız; 

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2016 Perşembe günü saat 
11:00’de Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru Caddesi No:15 DENİZLİ 
adresinde aşağıdaki gündem üzerinde yapılacaktır. 
Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na katılmalarını rica ederiz. 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe 
uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye şirketlerinin Genel Kurul toplantıları ile bu 
toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkındaki 
yönetmeliğin 21.maddesinde ön görülen hususları da yerine getirerek imzası noterce 
onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını 
taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri 
gerekmektedir. 
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet 
raporu, denetleme raporları ve Yönetim kurulunun kar dağıtımı önerisi toplantı 
gününden on beş gün önce Şirketimizin merkezinde ve şubesinde Hisse senedi 
sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. 
Hisse senedi sahipleri toplantı gününden bir hafta önce hisse senetlerini şirkete teslim 
ederek Giriş Kartı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya tevdi ederek bankadan, 
tevdi ettikleri hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösterir belge karşılığı da 
Giriş Kartı alabilirler. Giriş Kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya 
katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
            Yönetim Kurulu 

GÜNDEM   
 

1- Açılış ve Saygı duruşu, 
2- Başkanlık divanı seçimi, 
3- Divana Genel Kurul toplantı tutanağı için imza yetkisi verilmesi, 
4- 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 
5- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili, hazırlanan bilanço ile kar zarar hesaplarının 

görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması, 
6- Bağımsız Denetçi raporunun okunması, 
7- Yönetim Kurulunun ibrası, 
8- 2015 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu 

teklifinin karara bağlanması, 
9- Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi, 
10- Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun seçimi, 
11- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti 
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu 

üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan 
ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların 

  



 

  
 

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş. Bir ABALIOĞLU HOLDİNG A.Ş. Kuruluşudur. 
 

 

 

Saraylar V.D. 292 002 7559
Ticaret Sicil No: 918‐Honaz

Mersis No:
 02920027 5590 0012

Sermaye: 91.000.000 TL 

MERKEZ

Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım,

Nevzat Koru Caddesi, No. 15,

TR‐20330, Honaz ‐ DENİZLİ

Tel.: 0 258 269 2100,  Faks: 0 258 269 2710

ŞUBE 

Yavuz Selim OSB Mahallesi, 

Cumhuriyet Bulvarı, No. 4, 

TR‐68220, Taşpınar ‐ AKSARAY 

Tel: 0 382 266 2700 

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası 
hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete 
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler 
hususunda  6102 sayılı T.T.K’nun 395.-396.’ıncı maddelerine göre 
Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda 
gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,  

13- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 
14- Dilek, temenniler ve kapanış 
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