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oleGeH GENEL KURUL ToPLANTI rureulGl

LUks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim $irketi 'nin 2017 yrhna ait Ola$an Ceng]-[.u.rllToplanttsr 06 04 2018

gunlr saat.l4:00'da, yeni pervane Mah. Kocasinan Bulvirr No.163 Kocasinan/KAYSERI Novotel Kocasinan

iopranir satonunda, rC (ivieri Viririgi it ricaret Mudurtugu'nun 02 04.2018 tarih ve E-33246231 saytlt

yazrtarryla g6revlendirilen Bakinhk Temsllcisi Sn. Yusuf HAN g6zetiminde yaptlmtgttr.

Toplantrya ait davet kanun ve ana sOzlegmede 6ng0rUldU$U gibi ve gUndemi {e ihtrva _edecek 
gelilde, TUrkiye

Ticaret Sicit Gazetesi'nin 16.03.2018 tarih ve g53dsayrlr nushasrnda, DUnya Gazetesi'nin 16.03.2018 tarih ve

10573-11534 sayrlr nUshasrnda ve Kayseri Haber G-azetesi'nin 16.03.2018 tarih ve 4935 saytlt nUshastnda

il6n edilmek suretiyle sUresi iginde yaptlmtgttr.

Toptantr da hazrr bulunantar tistesinin tetkikinde, girketin lO.OOO.OOO-TL toplam itibari de$erli 10.000.000 adet

payrn; 8.204 048,89 TL toplam itibari de$erli 8 204.048,89 adet payrnrn vekaleten, 54,.688,00 TL toplam itibari

belerti 54.6gg adet payinrn asateten 
-toplantrda temsil edildi$i ve boylece gerek Kanun gerekse esas

sOilegmede ongOrUleh isgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagtlmast. Uzerine toplantr YOnetim

Kurutu UyesiAti-Rrza HnSOGt-U tarafrndan agrlarak gUndemin gOrUqUlmesine geqilmigtir.

1 - Toplantr Bagkanlrgr'na Han Mukremin TURKMEN oy birli$i ile segildi Toplantr bagkanr Tutanak
yazmantrgrna Caner SAIOn 'u, Oy Toplama Memurlu$una Tu$ba AYAR SAH|N ile Kazrm TURAL't atadt.

2 - Toplantr Bagkanlrgr'na toplantr tutanagrnr pay sahipleri adrna imzalama yetkisinin verilmesi oy birli$i ile

kabul edildi.

3 - Daha once ortaklarrn incelemesine sunulan 2017 ytr Faaliyet Raporunun okunmug saytlmast.oyla_ndl.ve

kabul editdi. Faaliyet Raporu muzakere editdi. Sn. Ali drza nasi:gtu ve Sn Feramin Qeliktag soz ald.r. Yapll?n
oytama sonucunda, g.2b4.o4B,89 adet kabul 54.688 adet Red 

-oyu 
kullanrld.r ve oy.goklu$u ile kabul edildi.

Ortaklarrm,.dan Sn. Gurkan Tellioplu 'nun muhalefet gerh beyanr 9u gekildedir; Y0netim kurulu Uyelerin

birden fazla girket yOnetimde gorev llmaktadrr. Bundan dolayr girketimizle ilgili proje ve i9 geligtirme., mevcut

sorunlara q6zum Uietme, oda[lama , verimsizlik tespiti, potansiyel frrsatlart yakala konusunda gerekli zaman,

efor ve Ozveriyi gOsteremed i kleri kanaatindeyi m.

4- 2017 yrlr Bagrmsrz Denetim raporu ozeti Eren Bagtmstz Denetim ve YMM A.$. yetkilisi Sn lrem

MALYEMEZ taraftndan okundu, mUzakere edildi.

S - 2017 yrlr Finansal Tablolarrnrn okunmug sayrlmast oylandr, mUzakere edildi ve kabul edildi. Yaptlan

oytama sohucunda, 8.204.048,89 adet kaOui S+.098 adet Red oyu kullanrldr, oy goklu_$u ile tasdik edildi.

Ortaklanm'rdan Sn. GUrkan TELL|OGLU'nun muhalefet gerh beyanr 9u gekildedir; 1-Satts rakamlartn bir

0nceli yrla g0re artrsrn denetlenmesi,20l6-2107 d0nemleri ile ilgili olarak satts hesaplart ile kombiyo

hesaplarr arisrnda herhangi bir gegisin olup olmadrgrntn denetlenmesi. Bu arttstn adetsel, kur etkisi, fiyat

artrs etkisini tespit edilip yitrrrmcrlar ise pdylasrlmair. 2-Maliyet hesaplartntn,da$rtrm anahtarlartn ,maliyet

sistemin denetlenmesi

6 - y6netim Kurulu Uyelerinin ibrasrna gegildi. YOnetim kurulu Uyelerinin her biri kendi ibralartnda sahibi

olduklarr paylardan Ooijan oy hakkrnr kullinmayarak, toplantrya katrlan di$er ortaklarrn oylarryla ayrtayrt ibra

edilmeleri oytamaya s-unuldii. Yaprlan oylama sonucunda, 8.204.048,89. adet kabul 54.688 adet Red oyu

kullanrldr, oy gokulugu ile kabul edildi. Ortaklarrmrzdan Sn. GUrkan TELLIOGLU 'nun muhalefet gerh beyant

gu gekildedir;-Y6netim ve mali isler departmanrn finans yonetiminde yetersiz kalmast. Net ddviz poziyonuna

!O16 gerefti hedge enstramUmanlar(opsiyon,forwad,vadeli islem) araglartntn yeterince veya higbir sekilde

kullanilmamasr sonucunda ,sirketi zatata ugratmak ve bunu gozumi.l igin gerekli adtmlart atmamak.

7 - TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan yaytnlanan y6netmelik gere$i 28.03.2018
tarih ve 2018-04 sayrlr Yonetim Kuiulu Kararr ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerlegim yeri ve merkezi
Maslak Mahallesi Eski BUyUkdere Caddesi Orjin Plaza No:27 Kal.2-3-4 Daire.54-57-59 34485 Sartyer
lstanbul olan GUney Bagrmsrz Denetim ve SMMM A.$.'nin 2018 yrlr igin denetim girketi olarak seqilmesine
oy birli$i ile karar verildi.

8 - 2017 yrlr faaliyetlerrnin zararla sonuglanmasr nedeniyle kar da$rtrmr yaptlmamasr YOnetim Kurulu Uyesi

Sn. Ali Rria HASbGLU tarafrndan teklif edildi ve mUzakere edildi. Yaprlan oylama sonucunda, oy birli!i ile

kabul edildi.
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9 - yaprtan gorugme ve oylama sonucunda $irketin Yonetim..Kqlrll uy9likl9r19 Ali Rrza HASOGLU

tarafrndin t (eiry yrt sUre iie gorev yapmak uzere; Yagar KUQUKQALIK (T C.-36307797282)' Ytlmaz

iiubUkbnuK'(T.C.363047szs4:6), tuenmet SOYARICI (f.C.37489757606) .ye^^Bg$rmsrz Yonetim Kurulu

Ut.riorlrJx od gerife Turcan OzguCn (T C 19030123818) ile Ali Rrza HASOGLU (T.C 25865145826)

te'ftit eOitOiter, yonetim Kurulu igin bagka teklif olmadrgrndan verilen teklif oy goklugu ile kabul edildi. Yaptlan

oylama sonucunda, 8.204 048,'8S adet kabul 54.684 iOet Red oyu kullanrldr, oy qokulu0u ile kabul edildi.

Ortaklanm,=dan Sn. GUrkan TELLiOGLU 'nun muhalefet gerh beyanr gu gekildedir; Y0netim kurulu Uyelerin

daha 6nceki d6nemlerde piyasa sartlarrna ayak uyduracak kararlarr alamaytp sirketi zarara ugratmlslarldlr.
(bilgi ,beceri eksikligi veya-birden fazla sirkette gOrev almastndan kaynaklan zamanstzltk).Aynt kigilerin

tekrardan segilip farkh bir performans gOstermesi beklenemez.

10 - 06 Nisan 2018 tarihinden gegerli olmak lrzere Y0netim Kurulu Bagkanrna ayhk net 1.380 TL, YOnetim

Kurulu Bagkan Yardrmcrsrna aylrk-net 1.150 TL ve di$er YOnetim Kurulu Uyelerinin herbirine ry!-ay!l ?y!lf
brUt 1.725 TL huzur hakkr 6denmesi oy goklu$u ile kabul edildi. Yaprlan oylama sonucunda,8.204.048,89
adet kabul 54.688 adet Red oyu kulianrldr, oy gokulugu ile kabul edildi. Ortaklartmtzdan Sn. GUrkan

TELL|OGLU 'nun muhalefet gerh beyant gu gekildedir; Birden fazla grup sirketinde gOrev almalart sebebilye,
sirketimiz yOnetimi igin aytrdrklan zaman ,efor ve Ozveriye g0re ucretler yUksektir.

11 - Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Ydnetim ilkelerinden 1.3.6 ile ilgili yrl igerisinde bir iglem olmadt$t
hakkrnda ortaklara bilgi verilmigtir.

12 - Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28t780 saytlt karart gere$i, $irketin 3. kigiler lehine
vermig olduklarr temrnat, rehin ve ipoteklerden elde etmig olduklarr gelir veya menfaatler hususunda
ortaklarrmrza bilgi verildi. Oy birligi ile tasvip edildi.

13 - itigkiti taraflarla 2017 ytt igerisinde yaprlan mal ve hizmet alrm ve sattm tutarlart hususunda ortaklara
aga$rda yazrh bilgiler verilerek, oy birli$i ile tasvip edildi.

14 -2017 ytltnda ba$rg yaprlmadrgr ortaklann bilgisine sunuldu, 2018 ytltnda da yaptlacak baltO slnlrlnln
10.000 TL olmasr oy birligi ile kabul edildi.

15 - $irket konusuna giren veya girmeyen igleri bizzat veya bagkalarr adtna yapmalart ve bu nevi igleriyapan
girketlere ortak olabilmeleri ve di$er iglemleri yapabilmeleri hususunda Y6netim Kurulu Uyelerine TTK 'ntn

395 ve 396. maddeleri gere$ince yetki verilmesi oy birli$i ile kabul edildi.

16- iyi dilek ve temennilerini belirten ortaklarrn konugmasrndan sonra toplantrya saat 14:46'da son verilerek,
ig bu tutanak Genel Kurul'un verdi$i yetkiye istinaden mahalinde tarafrmrzdan dOrt nUsha olarak tanzim ve
imza edildi. Ortaklarrmrzdan Sn. GUrkan TELLiOGLU 'nun dilek ve temennileri gu gekildedir, Aga$rdaki
konular ile ilgili olarak tUrkiye veya dUnyanrn onde gelen firmalarrnda danrgmanlrk altnmast ve Onerilerin
y6netim kurulu tarafrndan uygulanmasr 1-Mevcut gider dUgUrUlmesi, zarar eden bdlUm veya UrUnlerin
yeniden yaprlandrrrlmasl veya kapatrlmasr 2-Satrg pazarlama,mali ve idari igler ,genel yOnetim personellinin
yeterliliklerin test edilmesi,buna ba$lr olarak e$itim,iEten grkarma, yeni personel altmr 3-Kredi planlamast ve
finans y6netimi ile olarak (Ozellik hedge) aracr kurumlar ile g6rUgUlmesi ve yrl sonu kambiyo zarur,nt minimize
edilmesi. 06 04.2018

Han MUkremin
TURKMEN

Toplantr ,
Baskonr/

$
Caner
SALOR

Tu$ba
AYAR $AHrN

Oy Toplama
Memuru

Kazrm
TURAL

iliqtili Taraf
Mal ve Hizmet Sattmt

(TL)
Mal ve Hizmet Ahmr

(TL)

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi A.$. 953 4.238

Ki.igiikgalrk Tekstil Sanayi Tic. A.$. 3.054.5 r 8 339.1 84

Kiigiikgalrk Tekstil Sanayi Tic. A.$. Sakarya $ubesi 9.354

Ozpak Crda Sanayi ve Tic. A.$. r3.458

Kfs KUgUkgahk Filament iplik San.Tic.A.$ 1.484.912

K.C.G Textile Eevpt S.A.E r 8.871

TOPLAM : 3.074.342 1.8s1.146
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