
a
}

s ,rnyşETıg#g#Eş9ıı,§Hi| -}13897
ŞJ,li§ıı.li jsjr:,LÇ,:#*-'önE\ıEı(

ı-üxs xaoirr ıicanrr vr saııRyienıoııiıvı şinxeri ,ııjıı. 2o2o ylLı oı-eĞaı,ı GENEL KURUL TopLANTlTUTANAGI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27,04.2021 Salı
günü saat 1S:OO'da Alsancak Mah, Kocasinan Bulvarı No;,l67 Kocasinan KAYSER| adresinde bulunan'Kayseri
Ticaret Odası Hasan A|i KilciToplantı Salonu'adresinde, T.C, KayseriValiliği llTicaret Müdürlüğü'nün26.04.2021
tarih ve 63543426 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Beyazıt Kiper gOzetiminde yapılmıŞtır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gUndemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye
Ticaret §icil Gazetesi'nin 01 ,o4.2021 tarih ve 103O0 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin
01.o4.2021tarih ve 18999 sayılı nüshasında ve 30.03.2021 tarihinde KAP'ta ilön edilmek suretiyle süresi içinde
yapı|mıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar Iistesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000 TL toplam itibari değerli payının;

8.003.640,77 TL toplam itibari değerli payının vekaleten, 3.336,00 TL toplam itibari değerli payının asaleten olmak
üzele toplam B.006.976,77 TL itibari değer|i payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gdrek Kanun gerekse esas
sözİeşmede öngörülen asgari toplantı İisabınİn mevcut olduğunun anla!ılması 

'üzerine 
toplantı Yönetim Kurulu

Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından açılarak gündemin gorüşülmesine geçilmiştir,

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin Turkmen, Tutanak Yazmanlığına Caner Salor, Oy ToPlama
Memurluğuna Kazım Tural'ın seçilm.esine oy birliği ile'karar verilmiştir.

2,- Toplantı Başkanlığı'na toplantİtutanaklarını ve genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine oY

birliği ile karar verilmiştir.

3 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rİza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların
incelemesine sunulan ZÖZO Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edilmiŞtir.
Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4_ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereğ|; daha önce ortq[!911n

incelemesine sunulan 2020 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oylandı ve oy bidiği ile
karar verilmiştir.

5 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların
incelemesine sunulan 2020 yılı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda oy birliğı ile kabul ve tasdik edildi.

6 - Yönetirn Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğ|u tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını
kullanmayarak, toplantıya katılan diğeİ ortakların oylarıyla ayn ayrı ibra ediImeleri oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve ibra edildi-

7 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 30.03.2021 tarih ve 13-2021 sayılı Yönetim
Kurulu-Karaİı ile Genel Kurulumuza teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2021ylı için bir yıl
süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8 - Yönetim Kurulu Üyesi A|i Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulumuzun
17.03.2021tarih ve 11-2021sayılı kararına istinaden; Şirket 2020 yılı finansal tablolarına göre 6.301.644,00 TL
konsolide dönem karı elde edilmiştir. Bu doğrultuda, hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem k6rından genel
kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.617.615,22TL tutarındaki net dağıtılabilir
dönem körının brüt olarak 3.000.000 TL'sinin hissedarlara nakit kar payı ,olarak dağftılması, kalan bakiyenin
Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtınıına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim
Kurulu'nun yetkilendirilmesi teklif edildi ve müzakere edildi, Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul
ediImiştir.

9 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; yapılan görüşme y9 oylama
sonucunda Şirketin Ydnetim.Kurulu,üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;_Yılmaz KÜÇÜKÇALIK,
Mehmet SovARlCl, Erdal KESREujoĞı_u ve Bağımsız Yönetim Kuiulu Uyesi olarak da Şerife Türcan ÖZŞUCA
ile Ali Rıza HASOĞLU teklif edildiler.r.Yönetim Kurulı"ı içın başka teklif olmadığından verilen teklif oy birliği ile kabul
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raflndan verilen yazılı önerge gereği;, Y,ö"ıetiT,5urulu Başkanına

l3,;]r.#+T ffiL|.iHrıl,İl ffi_:l;l9.:il H§;,;;;,üi i dbi ia,.Yonğti,,i x,i,lu üyelerine brüt 2 657 TL,

Baöımsiz.yönetim Kurulu üyelerine net a.ıqo'ii--riiii nriu, r,iir,-öoenm"ii t"xıit'"aildi' YaPılan oYlama

sJ,İucunOa oy blrli$'ile karar verilmiştir,

etim ltkelerinden 1.3.6 ile ilgili yıl içerisinde bir işlem olmadığı
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsbl Yon,

hakkında ort-aklara bilgi verilmiştir,

27.04.2021, Kayseri.

,t2-SermayePiyasasıKurulu,nun09/09/2009tarihve28l78osayılıkararıgereği,
oldukları teminat, ,.ur,in ,"'ööi"x*ı"iJ"rı "iJu 

etmiş oldui<ları geliiveya menfaatler

verildi.

Sirketin 3. kişiler lehine vermiş
'nrJusunda brtaklarımıza bilgi

ı ı _ |ıişı<iıi taraflarla 2020 ytıiçerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda

yazılı bilgiler verildi.

14-YönetimKuruıuÜyesiAliRıza|?9ooü,tarafındanverilenyazılıÖnergegere--ği;2020yıllndabağış
yapılmadığıortakların biiLi; rr.rior, zoii v",ırj, 

ja yapııacaı« orgiji''n'rin''nİo.o-oo T-L olmasına oY birliğiile

karar verilmiştır.

15 _ Şirket konusuna giren veya girmeygn işleri bizzat veya başkaları. adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan

sirketlere ortak o|abilmeleri ve öiğer lşıemleri,yapa"jili"ı"ri'nrrrrunoa Yonetin{ (urulu üYelerine TTK'nın 395 ve

İÖaH;il;;i ;;;;ği;#;"ixl ,,J|.ı*ğrin, ,v biiıioı ile karar verilmiştir

16_ lyi dilek ve temennilerini belirten ortaklaı,m.konuşmasından sonra toplantı baŞkanı söz alarak alınan kararlara

muhaIefet şerhi düşmek isteyen varmı diye *..j;: ;J; ;;; ;ffi i;r;ffi;; saJi is:sı'oe sona erdirilerek' iŞ bu

tutanak Genel Kurul,un verdiği yetkiye istlnaoeİ'rİİİu'ırju trrrt,r,io"n''İ-.i'in' oiarak tanzim ve imza edildi'
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