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Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No :54, Söke,
09201, Aydın

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0256 518 22 55 Faks: 0256 518 45 39

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi

:

Daha önce yapılmış açıklama yoktur.

Özet Bilgi

:

12 Nisan 2011 Tarihinde Yapılacak 2010 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

23.03.2011

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi

:

01.01.2010 - 31.12.2010

Tarihi

:

12.04.2011

Saati

:

10:30

Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke
Aydın

GÜNDEM:
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama
yetkisi verilmesi.
3. 2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2010 takvim yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu
hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları.
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,
ücretlerinin tayini.
7. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
8. 2011 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2011 yılı mali tablo ve
raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız
Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.
9. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a
bilgi verilmesi.
11. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler çerçevesinde; Şirket
ana sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3 no'lu maddesinin tadili için hazırlanan tadil
tasarısının müzakeresi ve karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
13. Dilek ve Kapanış.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİNİN 3 NOLU MADDESİNİN TADİL TASARISI
ESKİ METİN
Madde 3- ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU
(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve
İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak,
işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve
hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak.
(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali
kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol
gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek.
(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak,
kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy
işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonosu ve menkul
kıymetlerini satın almak
(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak
(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans,
know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş
olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç
ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her
türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,
(f) İştigal konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek,
gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair ayni hakları almak, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarıdan
fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire ayni
hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için bütün gayrimenkullerini teminat veya ipotek
olarak almak veya kendi gayrimenkullerini veya teminat olarak aldığı gayrimenkulleri başkalarına ipotek
etmek,
(g) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara bağışta bulunabilir

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve
bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında
olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
önceden tasvip ve muvafakatını alır.
YENİ METİN
Madde 3- ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU
(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve
İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak,
işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve
hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak.
(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali
kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol
gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek.
(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak,
kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy
işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonosu ve menkul
kıymetlerini satın almak
(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak
(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans,
know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş
olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç
ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her
türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,
(f) İştigal konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek,
gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair ayni hakları almak, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarıdan
fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire ayni
hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak,
(g) Şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil
edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her
türlü teminat, rehin ve ipotek vermek,
(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara bağışta bulunabilir,
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve
bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında
olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
önceden tasvip ve muvafakatını alır.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

