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Dentaş Kağıt Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.01.2015 tarihinde,

saat ıı:OO'de Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru caddesi No:15 DENizli adresinde Ticaret iı

Müdürlüğü'nün 05.01.2015 Tarih ve 47084183-431.03-4998462 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Şeref Koç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.12.2014 Tarih 8715 sayılı Gazetesi'nde.

12.12.2014 tarihli Denizli gazetesinde, 12.12.2014 tarihli Hizmet gazetesinde gerekli ilanların gündemi de

ihtiva edecek şekilde yapıldığı, ayrıca nama yazılı hisse senetleri ile önceden şirkete hisse senedi tevdi

ederek ikametgahını bildiren hamiline yazılı pay sahipierine 10.12.2014 tarihinde iadeli taahhütlü

mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 91.000.000.-TL sermayesine tekabül eden

91.000.000.- adet hisseden 18.103.730- adet hisse asaleten, 8.122.323- adet hisse vekaleten ve

45.901.256- adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 72.127.309- adet hissenin toplantıda temsil

edildiğinin, Hazirun cetvelinin toplantı salonunda asılı bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisahnun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının

açılması ile ilgili formalitelere herhangi bir itirazın olup olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeref KOÇ

tarafından soruldu itiraz eden olmadığından toplantı Şirket Genel Müdürü Sn. Ahmet Ferruh ERGÜNEV

tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılışve saygıduruşu yapıldı.

2- Başkanlıkdivanı seçimi açık oylama ile el kaldırılarak yapıldı. Teklifler soruldu. Toplantı BaşkanlığınaSn.

Ali KARAMiL teklif edildi, başka teklif olmadığından oylama sonucunda oy birliği ile seçildi. Toplantı

Başkanıtarafından divan katipliğine Sn. lbrahim OLUKseçilmiştir.

3- Divana, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imza yetkisi verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

4- Ana Sözleşmenin, Maksat ve Mevzu konulu 3. Maddesinin tadili hususuncG~tim Kurulunun teklifi
eski metin ve yeni metin şekliyle genel kurulu~lllıi~~fA~ifu~ıura.irI.edilen belgenin aynı olduğunu. Bir

örneğinin ibraz edene imza ettiril rek c!::-.irede 3~JÜandığınl.

············4.· örneğinin i1g" ;"ni onaylarım ..(f11 t(Lj) .' '3.NO~:ZI{uRı:
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c- Gıda maddeleri sanayii, pastörize sıvı yumurta

ve toz yumurta üretimi ve ticareti, yumurta,

günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti üretimi ile

kesimi, pazarlaması ve ticareti.

d- Hijyenik ürünler;Temizlik kağıtları ve pedler,

Dallarında kendisi veya başkalarıyla birlikte ortak

tesis kurmak kurulmuş olanlara ortak olmak,

işletmek,

i Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların
'" ~,., " ev t kanunlara uygun olarak çıkartılması,~ fff ~..., #.. ".isletilm si, satın alınması ve kiralanması ve kiraya

iI'!~~.! At~.tı;ı 'f<!- !'"3"
",",," ~~c":~''''"'' verilmesv ~.~,'i":~':,~f,' Maden ama ruhsatnamesi almak, maden

~i~:~'(~ aramak, iş tme hakkı talep etmek, işletme

ESKi METiN
MAKSAT VE MEVZUU
MADDE 3

Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

a- Ağaç mamülleri sanayii,

b- Kağıt ve karton sanayii, viyol ve oluklu mukavva

ve ambalaj sanayii, selülozik gıda ve endüstriyel

ambalaj üretimi. Her türlü hurda kağıt, karton,

mukavva ile plastik, her türlü ambalaj

hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ve

kimyevi maddeleri, meta! gibi her türlü malzemeden

yapılmış atık ambalajları ve diğer her türlü atık

madde ve malzemeyi toplamak, ayırmak,

balyalamak, preslemek, üretimini yapmak, ticaretini

yapmak, üretimini yaptırmak, satın almak, satmak ve

geri dönüştürmek. Her türlü hurda kağıt, karton,

mukavva ile atık madde ve malzemenin piyasadan

toplatılması için ilgili hakiki ve hükrni şahıslarla

i hizmet sözleşmeleri yapmak. Her türlü atık madde,

i malzemenin ve bilhassa ambalaj atıklarının

toplanması, ayrıştırılması geri dönüşümünün

gerçekleştirilmesi ve bunların geri dönüşümü için

gerekli yatırımların yapılarak geri dönüşüm

projelerinin hazırlanması. Kamu kurumu, özel

kuruluşlara ve belediyelere ait ihalelere katılarak

bunların atıklarının ve çöplerinin toplanılması,

toplanan atıkların ve çöplerin satış ihalelerine

katılarak ticaretinin yapılması

c- Gıda maddeleri sanayii, pastörize sıvı yumurta ve

toz yumurta üretimi ve ticareti, yumurta, günlük

etlik civciv, canlı piliç, piliç eti üretimi ile kesimi,

pazarlaması ve ticareti.

d- Hijyenik ürünler;Temizlik kağıtları e pedler,

Dallarında kendisi veya başkalarıyla \ birlikte ortak

tesis kurmak kurulmuş olanlara ortak\

olmak, işletmek,

t!J7
!
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Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

a- Ağaç mamülleri sanayii,

b- Kağıt ve karton sanayii, viyol ve oluklu mukavva

ve ambalaj sanayii, selülozik gıda ve endüstriyel

ambalaj üretimi. Her türlü hurda kağıt, karton, i

mukavva ile plastik; her türlü ambalaj i
hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ,

ve kimyevi maddeleri, meta! gibi her türlü i
i

malzemeden yapılmış atık ambalajları ve diğer her

türlü atık madde ve malzemeyi toplamak, ayırmak,

balyalamak, preslemek, üretimini yapmak,

ticaretini yapmak, üretimini yaptırmak, satın

almak, satmak ve geri dönüştürmek. Her türlü

hurda kağıt, karton, mukavva ile atık madde ve

malzemenin piyasadan toplatrlması için iigili hakiki

ve hükmi şahıslarla hizmet sözleşmelerl yapmak. i

Her türlü atık madde, malzemenin ve bilhassa

ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması geri

dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve bunların geri

dönüşümü için gerekli yatırımların yapılarak geri

dönüşüm projelerinin hazırlanması. Kamu kurumu,

özel kuruluşlara ve belediyelere ait ihalelere

katılarak bunların atıklarının ve çöplerinin

toplanılması, toplanan atıkların ve çöplerin satış

ihalelerine katılarak ticaretinin yapılması
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f- Kendisi yalnız başına veya diğer şirketlerle

müşterek elektrik enerjisi üretmek, elektrik enerjisini

satmak veya almak.

i ~- Bu ..~şi~rle .ilgili i~hal.~t,.. i~racat, dahili ticaret ve
taahhüt işleri. Gen dönüşüm ve geri kazanıma

yönelik olarak her türlü ambalaj hammaddeleri, ara

maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi

maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ithalat ve

ihracatını gerçekleştirmek

h- Kuruluş maksatlarının gerektirdiği menkul ve

gayrimenkul mallları temellük ve tasarruf etmek ve

icabında satmak,kiraya vermek veya kiralayabilmek,

kendisi inşa etmek veya ettirmek, menkul ve

gayrimenkul malları üzerine ipotekler

koydurabilmek, başkalarının malları üzerine rehin ve

ipotek koyabilmek, ipotekleri kaldırabilmek ve

kaldırtabilmek,alacakları için lehine ipotekler

alabilmek, borçları için ipotekler verebilmek. Yerli ve

yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai

krediler alabilmek.

1- Şirket faaliyet konusu ve maksadı ile irtibatlı diğer

hakiki ve hükmi şahıstarla yurtiçinde ve dışında her

türlü ortaklıklan. şirketleri kurabilir, kurulmuş

şirket/ere iştirak edebilir, onların hisse senet/erini ve

tahvil/erini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve

portföy işletmeciliği niteliğinde' o,lmamak kaydıyla,

satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan

çıkabilir. • ~ v,

il0ן O ~ (l·9
ruhsatnamesi ve iş e me imtiyazı almak, devri
kabil maden haklarını devir almak, ihalelere ve
özelleştirmelere katılmak.
ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü
maden, mermer, taş, kireç, kilocakları işletmeciliği
yapmar.--

Şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları r

kaolen , diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler,
talk, profilit, boroks, kalsit, altın, bakır, gümüş gibi
maden kapsamına giren tüm ürünlerin ve her türlü
kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar' mermeri ,

granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların
ve her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal,
beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve i

. ağaç agat ve tüm sills grubu taşların aranması, i
çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve
ihracatını gerçekleştirmek.

f- Kendisi yalnız başına veya diğer şirketlerle

müşterek elektrik enerjisi üretmek, elektrik

enerjisini satmak veya almak.

g- Bu işlerle ilgili ithalat, ihracat, dahili ticaret ve

taahhüt işleri. Geri dönüşüm ve geri kazanıma

yönelik olarak her türlü ambalaj hammaddeleri,

ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi

maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ithalat

ve ihracatını gerçekleştirmek

h- Kuruluş maksatlarının i gerektirdiği menkul ve

gayrimenkul malları temellük ve tasarruf etmek ve

icabında satmak, kiraya vermek veya

kiralayabilmek, kendisi inşa etmek veya ettirmek,

menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler

koydurabilmek, başkalarının malları üzerine rehin

ve ipotek koyabilmek, ipotekleri kaldırabilmek ve

kaldırtabilmek, alacakları için lehine ipotekler

alabilmek, borçları için ipotekler verebilmek. Yerli

ve yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai

krediler alabilmek.

1- Şirket faaliyet konusu ve maksadı ile irtibatlı

diğer hakiki ve hükmi şahıslarla yurtiçinde ve

dışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir,

kurulmuş şirketlere iştirak .debilir, onların hisse

senetlerini ve tahvil/erini al b'lir ,ve bunları aracılık
faaliyeti ve portföy "". ,tteliğinde

olmamak kaydıyla, s" " < larına

devredebilir, ortaklıklarq~n çık ~ "
~
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Özellikle mevcut şirketlerin paylarını iktisap edebilir.

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai

tesisler, fabrikalar, imalathaneler, depolar, işleme ve

ayrıştırma tesisleri ve satış mağazaları kurabilir,

açabilir ve kiralayabilir.

i- Şirket yukarıda açıklanan maksat ve faaliyet

konulan ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapabilir ve

kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir.Yasa şartlarına

uymak şartıyla tahvilat ihraç edebilir.Şirket

kurucuları ve pay sahipleri dahil,sermayesine iştirak

ettiği tüzel ve hükmi şahıslar dışında kalacak hiçbir

kimse lehine kefalet veremez ve sonuçları itibariyle

kefalete benzer ciro ve aval ve benzeri işlemleri

yapamaz.

k- Şirket, kendine ait menkul ve gayrimenkul malları

ve alacakları üzerinde başka hakiki yada hükmi kişiler

lehine mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar

veya şahsi haklar tesis edebilir ve tasarruf ta

bulunabilir.

Şirket, başka hakiki yada hükmi şahısların menkul ve

gayrimenkul malları ve bu şahısların üçüncü

şahıslardaki alacakları üzerinde kendi lehine mülkiyet

veya mülkiyetten gayri ayni haklar veya şahsi haklar

tesis edebilir ve tasarrufta bulunabilir ve yazılı

muvafakatıeri alınmak kaydıyla şirket lehine kredi

temini v.s.gibi başka hakiki ya da hükmi şahıs adına

mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar veya

şahsi haklar tesis edebilir.

Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira

beratı, marka, lisans,ruhsatname ve imtiyazlar,

know-how, sınai resim ve modeller iktisab edebilir,

bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.

Özellikle mevcut şirketlerin paylarını iktisap

edebilir.

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında

sınai tesisler, fabrikalar, imalathaneler, depolar,

işleme ve ayrıştırma tesisleri ve s~ağazaları

kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.

i- Şirket yukarıda açıklanan maksat ve faaliyet

konuları ile ilişkili bil um um anlaşmaları yapabilir ve

kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir.Yasa

şartlarına uymak şartıyla tahvilat ihraç edebilir.

Şirket kuruculan ve pay sahipleri dahil,:

sermayesine iştirak ettiği tüzel ve hükmi şahıslar

dışında kalacak hiçbir kimse lehine kefalet veremez

ve sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro ve aval

ve benzeri işlemleri yapamaz.

k- Şirket, kendine ait menkul ve gayrimenkul

malları ve alacakları üzerinde baska hakiki yada, i
hükmi kişiler lehine mülkiyet veya mülkiyetten

gayri ayni haklar veya şahsi haklar tesis edebilir ve

tasarrufta bulunabilir.

Şirket, başka hakiki yada hükmi şahısların menkul

ve gayrimenkul malları ve bu şahısların üçüncü
\

şahıslardaki alacakları üzerinde kendi lehine

mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar veya

şahsi haklar tesis edebilir ve tasarrufta bulunabilir

ve yazılı muvafakatıeri alınmak kaydıyla şirket

lehine kredi temini v.s. gibi başka hakiki ya da

hükmi şahıs adına mülkiyet veya mülkiyetten gayri

ayni haklar veya şahsi haklar tesis edebilir.

Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira

beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar,

know-how, sınai resim ve modeller iktisab edebilir,

bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.
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Ana sözleşme değişikliği nedeni hakkında Sn. Ali ABALlOGLU söz alarak Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi
A.Ş.'nin satışı dolayısıyla elde edilen varlığın yeni yatırım alanlarına kanalize edilmesi gerektiğini, yapılan
araştırmalar sonucunda madencilik sektörünün doğru bir yatırım alanı olduğu kanısına varıldığını
belirterek, şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir.

'00509

Sn.tJguz ABALlOGLU söz alarak madencilik sektörü ile uZui'lzamandır ilgilendiklerini ve araştırma
yaptıklarını, Türkiye iSO 500 listesi de karlılık kriterindeki büyük firmalarıngenellikle madencilik
sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtmiştir. Madenciliğin; iş güvenliği ve çevre önlemlerinin zamanın da
alındığı takdirde, günümüz koşullarında güvenli bir yatırım olduğunu, ülkemizin maden alanı ve çeşitliliği
bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu, ayrıca madencilik sektöründe yurt dışında
da yatırımlar yapılabileceğini, hatta madencilik bakımından zengin bir ülke olan Fas'ta araştırmalar
yapıldığını gene! kurulun bilgisine sunmuştur.

Sn. Nail ÖZKARDEŞ söz alarak madencilik sektörünün soyut bir sektör olduğunu, şirketin tecrübesinin
olmadığı böyle bir alanda yatırım yapmasının riskli olduğunu, madencilik sektöründe şu anda ayakta
kalanlardan daha çok kaybedenlerin olduğunu, bu işin Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş. tarafından değil Abalıoğlu
Holding A.Ş. tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Ayrıca, itirazının açıklamalarını
içerir bir dilekçeyi de divana sunacağını belirtmiştir. Sn. Nail ÖZKARDEŞ' in divana vermiş olduğu dilekçe
divan başkanı tarafından okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

Sn. Musa Kazım MANASıR söz alarak şirketin önce Modern Karton A.Ş. hissesini daha sonra da Dentaş
Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.' nin hissesini sattığını, buralardan elde edilen birikimierin Denizli' de bir
yatırım olarak kullanılmasını; madencllik sektörünün riskli bir sektör olduğunu, eğer yatırım
vapılmavacaksa bu birikimlerin ortaklara dağıtılmasını önermiştir.

"Sn. Suat KUYUMCU söz alarak günümüzde yatırımların karlı olması gerektiğini söyleyerek , gelişen
teknoloji sayesinde madencilik sektörünün uygun bir yatırım alanı olduğunu ifade etmiştir.

Sn. Ali YAVUZÇEHREsöz alarak madencilik sektörünün içine sinmediğini söylemiştir.
\

Oylamanın açık olarak yapılması oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oyla ma sonucunda, 752.266 adet
hisse sahibi Deniz ÖZKARDEŞ, 752.266 adet hisse sahibi Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ,786.383 adet hisse sahibi
Emel ÖZKARDEŞ adına vekaleten Nail ÖZKARDEŞ,10.004.895 adet hisse sahibi Nail ÖZKARDEŞ,637.000
adet hisse sahibi Cedide ABAllOGLU, 637.000 adet hisse sahibi Ergun ABAllOGLU, 637.000 adet hisse
sahibi Baha ABAllOGLU, 637.000 adet hisse sahibi Ender ABALlOGlU adına vekaleten Orhan
ABALlOGLU,l.050.976 adet hisse sahibi Orhan ABALlOGLU,l.50L.500 adet hisse sahibi Salih Zeki
ÜNLÜ,507.78D adet hisse sahibi Musa Kazım MANASIR,89.454 adet hisse sahibi Ali YAVUZÇEHRE ve72.800
adet hisse sahibi Mehmet CiLlOV 'un aralarında bulunduğu 18.066.320 adet hisse için ret oyu, buna
karşılık 54.060.989 adet hisse için ise olumlu oy kullanılarak, gündemin 4.maddesi oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.

5- Ana sözleşmenin 3.maddesine yukarıdaki madde ile eklenen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin
hisselerine aracılık etmemek kaydıyla, bu şirketlerin hisselerin alımı ve satımı konusunda Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesi açık olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6-

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapa .

5
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durumunda söz konusu işlemler hususunda 6102 sayılı T.T.K' nun 39S.-396.'ıncl maddelerine göre

Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel

Kurul'a bilgi verilmesi, ile-Ugili gündem maddesi görüşüldü ve açık olarak oylanarak oy--6tfliği ile kabul

edildi.

7- Dilek ve temenniler bölümünde, Sn. Musa Kazım MANASıR söz alarak şirketin hisselerinin borsaya
açılmasını önerdi.
Başka söz alan olmadığında toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.
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Katip Bakanlık Temsilcisi

Ali KARAMiL

Divan Başkanı
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