
Eczacıbaşı Yatlrım ortakhğl Anonim Şirketi'nin
26/04/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eczacıbaşı Yatlrlm ortakllğl A.Ş.'nin 2015 yülına ait genel kurul topIantlsl ?6/04/2016 tarihinde, saat
15.0o'de WYNDHAM GRAND |stanbul Levent Hotel'de Büyükdere cad.,Levent, istanbul adresinde,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığl, istanbul il Ticaret Müdürlüğn'nun 25/04/?016 tarih Ve 15542807 sayüll

yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2016 tarih Ve 1963 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin
01.04.2016 tarih Ve 10573-10934 sayılı baskısında, Kamuyu Aydlnlatma Platformunda, Şirketimizin
internet sitesinde (www.eczacibasiyo.com.tr) Ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde
Olağan Genel Kuruldan 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.00,00 (yirmibirmilyon)TL'lik
sermayesine tekabül eden 21.000.000 (yirmibirmilyon) adet hisseden Io.352.120,37 adet hİssenin

vek6leten olmak üzere toplam 10.352.120,37 TL'lik sermayeye karşılık 10.352.120,37 adet hissenin
toplantlda temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu Ve 8erekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sn. Levent A. Ersalman,5n.
M.sacit Basmacı, Sn. Simhan savaşçln Başaran, Sn. Asaf Savaş Akat Ve 5n. D.Tamara Bozkuş'un, ve

şirket denetçisi Sn.Yaman Polat'ln toplantlda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altlncl flkrası gereğince, Şirketin elektronik
genel kurul hazırlıklarınI yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik
genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi
Sertifikası Uzmanlığı" bulunan 5n. Şükrü lşık atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent
A. Ersalman tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir,

1- Toplantl başkanlığına Sn. Simhan saVaşçln Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sn. Selahattin Okan'ın ve oy

topIama memurluğuna Sn.Zeynep Serttepe'nin seçiImesine; genel kurul toplantl tutanaklarlnln

imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 - DiVan Başkanl taraflndan verilen önergeye göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun olağan

Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.eczacibasiyo.com.tr), Kamuyu

Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt KuruIuşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde

(EGKS), ortaklarlmlzln bilgisine sunulduğu belirtildi.

2015 ylllna ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oİuşturarak okunmuş

sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmastna oybirliği oy ile karar Verildi.

3 _ Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımslz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

(member of DeIoitte Touche Tohmatsu Ltd.) tarafından verilen 2015 yıIına ait "Yıllık Faaliyet

Raporuna Dair Bağımsız Denetçi Raporu"nun özeti ve "Finansal Tablolar Hakkında Bağım5tz DenetÇi

Raporu"nun özeti, Sayın Sn. Yaman Polat taraflndan okundu Ve denetim faaliyeti ve sonuÇları

konusunda Genel Kurul'a bilgi ver
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4 - 2015 y|lI hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Sn. Selahattin Okan tarafından okundu.2O15
yılı hesap dönemine iIişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5 - 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri
kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip
diğer oy sahiplerinin oyları toplantıya katllan diğer ortakların oybirliğiyle sonucu ibra edildi.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2015 ylllnln kar/zararının dağıtımı ile ilgili olarak önerisi görüşmeye açlldl.

Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımına yönelik aşağldaki önerisi Sn. selahattin okan tarafından

oku nd u,

Yapıla n oylama sonucu nda,

1-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri l1,14.1 No'lu tebliğ hükümlerine uygun

olarak hazırlanan finansal tablolarda dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı
yapılmaması ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması,

2-Mali mevzuata göre hazırlanmış yasal kayttlar ve finansal tablolarda oluşan kardan Genel

Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesi,

şeklindeki önerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu
üyeliğine, 2017 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere,

Zekeriyeköy Konaklar, Manolya Sokak, 10 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu
Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 5I79oz2r298 T.c. kimIik numarall Sn.

Levent Avni Ersalman'ın şahsen,
Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok, No.9 D-Blok, D.1O2 Beşiktaş-İstanbul
adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan

eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn. Mustafa Sacit Basmac|' nın şahsen,
Şair Naifi Sok. No 12/26 Yıldız/Beşiktaş - İstanbul İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu

Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 31243888018 T,C. kimlik numaralı §n.

simhan savaşçın Başaran'ın şahsen,
Ve
Köybaşı Caddesi No:25 80870 Yeniköy / İstanbul. Adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olduğunu sözlü olarak beyan beyan eden 50197190350 T.C. kimlik numaralı Sn. Prof.

Dr. Asaf Savaş Akat'ln bağlmslz üye olarak,

Erenköy Mah. Zihnipaşa Sk. 6/20 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu

Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden 1,6820337202 T.C. kimiik numaralı Sn.

Dırahşan Tamara Bozkuş'un bağımsız üye olarak,

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar Verildi.

Bağımslz üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağlmslz

Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 6.5O0,0O( Altıbinbeşyüz) TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile

ile karar verildi
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8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. lv]addesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2016 tarihli toplantısında, Denetimden sorumlu Komite'nin görüşü
alünarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap döneminin Türk Tacaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri kapsamında denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (member of Deıoitte Touche Tohmatsu Ltd.) (Vergi Dairesi: Boğaziçi
Kurumlar Vergi Daİresİ B., Vergi No:29].0010976 ,Mersis No:0291001097600016, Ticaret sicil No:304098)
seçilmesİne karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul taraflndan oybirliği ile onaylanmıştır.

9 - sermaye Piyasası Kurulu'nun !2.02.20t6 tarih, 12233903-32o.o6-E.L766 sayılı yazısına istinaden,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2016 tarih Ve 503354491-0 saylll yazlsl
ile yazı ekinde bulunan tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine izin verilen ana sözleşmenin 11.
Maddesinin, aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi oybirliği iIe onaylanmıştır.

sermoye ve Poylor

Modde 17 - Şirket, Sermaye Piyosasü Konunu hükümleri uyorünco koyüth sermoye esqsüno göre
kurulmuştur,

Şirketin koyütlü sermoyesi 75.000.000,- (yetmiş beş milyon) TL olup,her biri 1,- (bir) TL itibari değerde
75,000,000 (yetmiş beş milyon)adet poyo bölünmüştijr.

Şkketin çıkorılmış sermoyesL 21.000.000,- (ykmibk milyon) TL olup; 1,- (bk) TL itibori Değerde
21.000.000 (yirmibir milyon) odet poya oyrılmış ve tomdmı (12,340.000 TL düş koynoklodon ,8.660.000
TL iç koynoklordon olmok üzere ) ödenmiştir. sermoyeyi temsil eden poylonn 1.050.000 odedi (A)

g ru bu, 19.950.o00 od ed i ( B ) gru bu poy lo rd lr.

Tüm poylor homiline yozlıdır

Yönetim Kurulu, sermoye Piyosası mevzuotı hükümlerine uygun olorok, kayıth sermoye tovonıno
kodor yeni pay ihroç ederek çıkorlmış sermoyesini ortürmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu poy

sohiplerinin yeni poy olmo hoklorının sünırlondırülmosı, nominol değerin üzerinde veyo oltında poy

ihrocı konulorındo do koror olmoyo yetkilidk. Yeni poy olmo hdkknı kısıtloma yetkisi, poy sohipleri
orosındo eşitsizliğe yol oçocok şekilde kullonılomoz.

Şu kodor ki sermoye Piyğsosı Kurulunco verilen kayıtlı sermoye tavonü izni, 2016-2020 yllon (5yül) için
geçerlidir. 2020 yüh sonundo izin verilen koyütlı sermoye tovonıno uloşlomomış olso dohi,2020 yılındon

sonro yönetim kurulunun sermoye ortlnm karorı olabilmesi için; doho önce izin verilen tovon yo do
yeni bir tovon tutorü için 5ermoye Piyasosı Kurulundon izin olmok suretiyle genel kuruldon yeni bir sijre
için yetki olmosü zorunludur

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu poylarün her biri 15 (onbeş) oy hokkına, B grubu poyların

her biri 1(bir)oy hakküno sohIptir.

sermoye ortürımloründo; ortoklorın yeni poy olmo hoklorı 5ünırlondürılmodığı tokdirde, A grubu poylor

korşülığındo A grubu, B grubu poylor korşılığındo B grubu yeni poy çıkorılocoktır.Ancak, ortoklorün yeni

poy almo hakları sınırlondırıldığü tokdirde, çükorılocok yeni poylonn tümü B grubu olorok çıkorılocoktür.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oydo imtiyoz hokkı tonüyon paylar dışındaki imtiyoz veren pay

çlkarılomoz.

Çıkonlon poylonn bedelleri tomomen ödenmedikçe, yeni poy çıkarılomoz. Qkarılmüş sermaye

miktorınün, şirket unvonının kullonıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermoyeyi temsit eden poylor koydileştirme esoslorı çerçevesinde koyden izlenir.
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10 - Yıl içerisinde herhangi bir bağlş yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi Verildi. 2016 yllında
bağış yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

11 - Şirketln olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında pay sahip|erine bilgi verildi.

12 - Yönetim Kurulu üyelerinin Ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarl Şirket taraflndan
"Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, konu hakkında ortaklara bilgi verildi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipİerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,
ortakllk Veya bağll ortakllklar ile çlkar çatlşmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri
ve/veya ortakllğın veya bağlı ortaklIklarlnln işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi
veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa
sorumluluğu slnIrslz ortak olabilmelerine ilişkin 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen
işlemler olmadlğı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi Ve 2016 ytll için Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirkete
Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar
ve rild i.

ToPLANTl BAşKANl
simhan 5aVaşçln Başaran

OY TOPLAMA MEMURU
zeynep serttePe

BAKANLlK TEMsiLcisi
oevrim Demircan

TUTANAK YAZMANl
selahattin okan
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14 - Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.
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