HOLDİNG A S.
15.04.2019 1 ARİUİNDE Ai1LN 2018 HESAP DÖNEMİ
DEVJ

OLAĞAN GENEL Ktkl1,
De' a liokling A.5.nin 15.04.2019 tarihinde saat I{>:30'da Hite World Europe t lokl t lalkalı
Merkez \lah. Basm Lkspres ('ad. No:4 Küçükçekmece-İS i .\NBtJL. adresinde başla an
vıima ait olağan genel kurul toplantısı. İstanbul Fieareı İl MüdürlüğtEnün 12 04 2010 tarih e
9o726394-43 1 .03-1 -0004350189 sa ıl
«ii ları\ la görevkndırık'n Bakanlık T msi Icisi
Sn.İal'er KARAKU
uöı.etiminde başlamıştır.
1 opantı\:ı ait çLur;: kanwı 'e esas söılesmede öngörüldüüü i.i[ıi ve uüııdenıi de ihııa edecek
1 ürb_H IİL'art'! icil Ga/e1LsnH 2ı.ıııl :açih e Q2 s'ıl ntNnasın6a. SrkeHı
\Ü

\%.de\a.eoın.ir kurunısal ınternet sıtc.smde. Kamu u k dınhıinıa Plau'orınu'nda 'e
\4erkeı.i Ka t Kuruluşu \.Şnin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde. ilan e toplamı
günleri hariç olmak üıere genel kuru toplantı Wri lı nden üç lui! ta önce i lLuı etli 1 inek suret ivle
süresi içinde apı Imıştır.

Hazır bulununlaı listesinin telkikinden Şirketin toplam 2011.fli L2X7.7Nii. sernıavesine
tekabül eden 20.0(31 .928.778 adet pavdan. 4.5< LL075.49.-1 1. sermave e k~ırşıl k 450207.54k>
adet pavm asak'ıen. 1 69252.64. 1 4 1 serma\ e e karşılık 1 6.000.Y25.269.4 1 4.adet pa\ m
ekaleteıı olınak üıere toplam 1 7.375.476.063 adet pavın toplantıda temsil edildiği. Sernıa e
Pj asası Kanunu nuıı 20'ncu maddesi 3 neü tikrası ile lürk ticaret kanununun 41 8ııei
maddesi hükümleri çerçe\ esinde gerek Kanun gerekse esas söıiesınede öngörülen asgari
toplantı ııisahının me cııt oldugunun \e Şi kei. yönetim kurulu ü> derinden Sn. Philipp Daniel
E laas. Sn. Mesut ( etin. Sn. A; şeeik 1 laas. Sn. Eşref Güneş 1 t ıık e Sn. tunca Cem
Akkuşun. Şirketin 201 8 yılı finansal tablolannın bağımsız dıs denetımim gerçekleştiren
c;üıe Bağımsız Denetim \ e Serbest NI uhaseheei Mali M üşat irl il A.Ş. ni temsilen Sn. Se1ah
( i üue( in toplantıda haıır bulunduğu \ e l-lektroni k Genel k urul Sistemi ni ıı gui amak üzere
Şirket personeli Sn. t3anu Go mal in göre lendirildiğini n anlaşılması e Bakanlık Fenısi Icisi
üıraiuıdan tespit \ e 1 Fade edilınesi üı.erint uündemiıı görüşülmesine geçilmitir.
.

'

t- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı. Yönetim Kurulu ( esi Sn. Mesut (,etin ıuıafıııdarı
liıik i ortamda e elektronik ortamda a\ nı anda açıldı. Yöneti in Kurulu Başkaı ii Sn. I>hil ipp
1 )aniel T Lıas öı alarak açıliş konuşması apli.
1 oplanı t Başkanlığı n in ol ıışııı una geçi ki i . t -.itstpbarma Sarf ek ili imzalı önergesivle 1 oplaııtı
Btıkanlığına Sn. fbI ya Kcmahl ı önerildi. Yapılan ovi ama son ucu loplantı Başh an lıLlına Sn.
il ülvu kemalıl ı mevcudun o birliği\ le seçi Id. loplaııtı l3aşktuıı. ilgili nıe ı.uat in arınca, Sn.
Gökçe Naif i Iııtanak Yaımanı e Sn. Yücel Coşkun'a ( )' toplama Memuru olarak
göre leııdi rdi . loplani t Baskan ı gündeme ilişkin sıranı n değiştirilmesi e\ a ılı\ e edi İ ınesi
1 stenen bir tel ii ol tıp olmadığını st ud u. teklif gi lınL'dı

1-

1

C\ Cudun
2- Fopiantı ki tanuklan mu ( lenel Kurul adına imiası bus LNU 0% d sumiklu.
Uaşkanhü(na toplantı ıutaııaklarının Genel Kuru! adına imzası
o\ birinin le 1 opiantı
h uusu oda et ki veri iI
3- Şirketin 01.ol.2018-31.]2.2018 tarihli hesap unnenımi kapsa'.an 2018 thali>eı ıIı
Yönetim Kurulu l'aairet Raporunun okunnıasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliet
Raporunun şirketin uw.dea.eom.tı adresinde. Kamu' u M dınlatma Platformu ve \ierkeıi
Kaıı Kuruluşu A.Ş.n1n 1:-Genel Kurul Sistemi üıerınde 1km edilmiş olması sebebi3 le.
tkunmuş' kabul edilmesine ilişkin t opianu Başkanı taratindan 'apıkn önerinin ü' lanmasi
neucesinde. 201 $ ili ıle ilgili Yönetını Kurulu laali>et Raporunun okunnıuş savılınasına
hü.000 adet olumsuı o' u karşın 173.694.76Q.63 adet olumlu o ile O\ çokluğuyla kaıar
eHdi.

2018 faaIi et ıbnu ilişkin Yönetim Kurulu Paıılheı Raporu görüşüldü. Özkan ,\'dın söı aldı:
I)e a l loldıng' bi 2< 1 ) ili ııdan bu ana [asıpharma a srıuı t bazı ilaçların ruhai1arı için
3 apılan ismi hakkı ödemeterindekı artışa ilişkin olarak değerleme raporlarinın e bu ismi
lıaklarıııa ilişkin ilaçlaruı çim e kannın atırımeılarla pavlaşılnıası gerektiğini lfhLle etti.
Mesut Çetin söı. aldı. F asipharma l isanslı i laçlardan
.

2016 ı[ında 28 nı. Il kar edilmiş, bunun 16.2 nı. il .si l)eva'da kalmış. 11.8 nı TL ise
hasıplıanna'3 a ödendiğini
201 7 ' ılında 30.2 nı. ii k•tr edilmiş, bunun 1 6£ nı. IL .si t )eva' da kalmış. 1 3.4 m ii
ise t :astpharma' a ödend iği ni.
201 $ vi linda İse 52 nı. '[1 kar edibnis. bunun 30 nı Il .si Deva'da kalmış. 22 in Tl ise
hast pharma ya ödendığ ini bel irtnıek le beraber. bu hesaplaıııalarda kııl lanı km oranlaı in
SPK ıaralnd:ın lisanslı baıiınısıı. denetim şirketine aptırılmış olan degerlenıe e
benehmark rapoı ları ile belirleııdicıini. bu iluçiardan ekle edilen kardan 1k a' nın da
öııem h bir pa aldığını. liastph<'w ma' ya ödenen roval ıv bedel [eri nin in adak değer olarak
giderek urtnğı ııoktasındaki eleştiri Deva'nın da bu ilaçlarm kfırmdan elde ettiği pa in
giderek artması gereeği karşısında mesnetsiz kaldığını. yıllar 1tibari3 le pa>l:ışıııı
oranlarının deüişmed i ğini i iade enniş. genel onalama olarak [k a toplam kdrın ° o57' sini
aldığı 1 ;astpharma' a °43 'ü ödendigi \ e Sernıa e 1>1' asası \1e ıuatı çerce esinde
öngörülen eşiği aşan işlemlerin kamu' a uç;kiandığını ifade Uıniştir.
'

Özkan Avdın'ın. Lastpharına'nın De u' ı satın a1d121 2006 ılından itibaren son 1 2 ıldır hiç
temettü ödemesi \-apılmadığı. buna karşın üst yönetime 5aülanan lüvdalarda yüksek artış
olduğuna öııelik sorusuna ce aben Mesut Çetin söz alarak Şirket mali tabloları
ineeleııdiğincle: Şii ketin ünansal perlonııısı başarılı olduğunu. 201 4 ıl ından bugüne t )e a
hisse perlornıaıısıııa bakıldığında ise M 1(10. ün ° 35 artısına rağnıen De a Iıisseleriniıı
artışı 78 olduğunu kaldı ki hisse li atı perlormaıısı her ıaman olumlu se eime\ ebileeeğini.
ülke \ e sektör bazındaki gelişmeler ilaç sekıorundekı Ihal baskısı 'SD-1 L paritesi hisse
ptriorınansıııa etkili olduğunu eklemiştir.
üst Düze; Yöneticilerin sa'. ısının ise relerans alınaıı şirketlere göre çok daha az olmakla.
sirketin daha konıpakt bir önetım anta' işi olduğundan. 'önetieiler birden lhzla lüııksi> on
2

ibllcudiğiııdcn e istihdam sürek! iliği sağlamnmn hedeilendiğinden. [bi düze\ öneticilere
saüianan t nenihati erin pi asadak 1 niakroekononii K veri ler. sir ketin Ihal k elle bu unduüu
sektörde bul unan ğrketlerde aynı düze deki > önetieileı-hı aldıkları ücretler e şirketin genel
ücret politikası dikkate alınarak belirlendiğini

e bu konudaki açıklaıııalara me zuat

çerçeesmde lhalkei raporunda er \ enldığını belirtmiştir.

E emenü daüıtımı konuundzı ise bu sıla kadar geçmiş ıl ıararlan sebebi le me zuat
çerçetesinde kar dağıtımı apabilmenin mümküıı olmadıgı ancak 2(17 bilançosu itihari' le
bu su ikinci kei kur dağııılabıiır duruma gelindiği. Yönetim Kurulu olarak ülke ve ekonomik
.

kononktür dahilinde şirketin geleceği düşünülerek bu ıl da km thıguıınmın benımsenmedıgı
ancak dağı! ılmas an t maria zaten şirket serules e edeğ i olarak hisse fivanna 'ansı' acağ t nı
iade eımisıir.
Kadir Tö-re ilin üst vönet ime sağlanan men! aatleri n sı nırlandı rılniasnıa dair gündeme nıadde
eklt nmesi önerisine i liskin olaı ak \ lesut Cetin söz aldı. irkete elektronik posta > oln> la
ilettiği

talebin ii

5 HC

hüküm 1 eri

ııs arınea

şan ları

gerek Il

karşılamadıgmdan

değe! ıendırılınedıginı ifade eni. Gündeme bağlılık ilkesi gereği genel kuruldu as rt bir gündem
maddesi olarak ver verilemes eceği Bakanlık 'temsilcisi tarafıııdın ilgili me ıııat hükınüne
atıf apılarak bilgi lendinildi

4- Şirketin 01.01.201 8-31.! :2ı)18 tarihli hesap dönemini kapsasan 2018 faali>eı >ılııuı ilişkin
Bağımsız Denetim Şirketi rapor öıeti. Şirketin 2018 'ili konsohide tinansal ıablolarının
bağımsız dış deueıimini gerçekleştiren Güne Baüınbı/ Denetim e Serbest Muhaseheci Mali

Müşa irlik A.Ş.ni ıeırısiien Sn. Segah Güner ıuıaündan okundu.
5- Sirketin 0] .01 .201 8-3 1 1 2.201 8 tarihli hesap dönemini kapsn an 2018 Faaliyet > ili Bi lanço
e Gelir ıablolanıun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin güııdenıin 5.n'ıaddesine geçildi.
2<) 18 ılı hesap dönemiııe il iskin 1 inansal 'l'ablolann şirket in 'v\ U .,iL...tLeoı:Iı.tr adresınde.
.

Kamu u Asdınlatnıa Plaiftırmunda e Merkeıi Kas ıl Kurulusu A.S.nin [-:-ceııel Kurul
Sistemi üzerinde ilan edilmiş olnmsı sebebi' le 201 8 Faalh et s ı Ima ilişkin 1' inansl Tabloların
okunmuş sa' i lmasırıa \ e özet bı Igi şeklinde Genel kurul'a aktanlınasıııa ilişkin 1 oplantı
Başkanı taralıncian \ apı ları önerinin os 1 anması neil eesi nde. 201 8 hal ivet ıl> ile ilgili bi lanço
e gelir tablosunun ana başlıklarıııın okunmasına mc; cudıın os birliği ile karar verildi.
Madde görüşme' e açıldı. Kadir töre ;e Dinçer T rsos söz aldı. \iesııt ('etin tarafından. Saha
isim hakkına ce; aben De; a-Saha arasında ortak pu/arlama söı!eşmeleri söz konusu
olduğuııda Bağımsız 1 )eğerleme Şirketlerinin raporian ;e ilgili me; mum

it; gım olarak

işlemler sapıklığı ifade edildi.
Dinçer l:rsos

un ilaç ve hamınalde ihracatıııa ilişkin gelecek ü vi Ida şirketin öngörüsüne
dair sorusuna \Iesuı ('eıin ce; ap verdi ;e şirketin öngörülen olmakla birlikte ilaç sektörünün
regüle olmasından dolas t öngörülerin uerçekleşme s üıdesinin değişkenhiği gö'ıctilerek
vatırımeı nın basi net 1 i

bir

vönı-ı in

ıınlas isıs la

geleceğe

dönük olarak

y au rııneı]arla

pas laşı lniasımn tercih etli 1 mediği ıı i il ade etti.
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Sn. levent So luoğlu tamlındun 2018 faalket uh ile ilgili bilaııço ve gelir uıblosunun ana
başlı ki arı ok und ii. ( i ündem ınaddei görüşüid ü. o\ a sunuldu. Yu ii un ot lama son ucu Şirketi ii
01.01.2018

.31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsa an 2018 1üu1i3 e

. ılı finansal

iahlolarınm kahulüne 3.001 .21 8.35 adet olumsuz ova karşın t 70753.55 1 .28 adet olumlu o
ile oy çokluğu\ la karar '. erildi . t opIantı a tiıikeıı kan un Özkan :\vdın. Kadir 1öre ve
Muslafa Kaplan olumsuz o kullandıklarının ıııtanağa ueçirilmesini iswdi.
b- ( iündemm 01.01.2018-31.12.2V] 8 hesap donemı içerisinde Yönetim Kurulu üyeiiğiııde

tfle\ dana gelen eksilme sebehi le önetun Kurulu Lırahndan ı ürk t icaret Kanunu nun 303
\iaddesi hükmü gel egince SLÇlCtt ü\ e:ıin uenel kurul ona illa sunulma'u na ilişkin 6.
ınadcle'ine ueLiİdi. Yıl ıciııde haım'.ı/ tüneıiın kurulu ütelerinden Sn.tünet t Denüıgür•_'şln
İs:ıia'ı ıle

'h-üL!L

Hcmsıı \O:ıcu:fl

lu:u!u U'eiiire Serıni'.e Pit as_ısı

\ 1 c\ıuaıı

çerçeesinde Sn. Eşref Güneş t !ltlkuı1 seçiınine diskin Yönetim Kuruluuun 26.09.2018 tarih
Vi.' 201826 .sıı ılı kararı okundu. görüşüldü. ma 'wnııldu. metcııdıın ovbırIığı le arıIan
bağımsız ü' enin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu kurun ile yapılan Sn.
Eşrcf(iüııeş tJlnk'un Il C.30064882540ğıı Seçimi ona\ luı)dl.
7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kuruiu [k elerinin ihraına geçildi. Yönetim Kurulu
thelerinin ibrası oa sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra o lanıaında kendilerine ait
en amu sonucu. Şirkeriniizin
Nşlzııılaı) doüaıı o
haklarını kuliaııınadıiar.
01.01.20] 8-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 ıh hesap doneınımıe ilişkin
olarak göretde bulundukları dönem lılbari' le: önetını kurulu ü'.eleri Sn. Philipp Daniel
t laas. Sn. Mesut Çetin. Sn. Tuııeav ('cin Akkuş. Sn. Güne t Demirgüreş. Sn. Eşref Güneş
1 hık

'

e Sn. M şecik l laa in 201 8 ıhndaki liıalk et e icraatlan sehebı le ayrı ayrı

ibralanna 3. 1 51 .21 8.35 adet oh.ımsııı ova karşın 1 70603.451.28 adet olumlu 03 ile 03
il luğ uvla k arar e ni d i
8- Sirket Yönetim Kurulunun 1 8.01 .201 0 tarih 2019:3 sa ili kararı çerçe\ esiııde. Serma> e
Pi asası Kurul ULU 1 2.02.201 > tarih. 29833736-1 1 0.03.03-1.2243 5cl\ ili ıt' gün görüşü e

«

Ikaret Bakanlığı İç Ticaret Genel MüdürlüğVnün 19.1>2.2<11') tarih 50035491 -43 1 .02-L00041 827652 sa ili izinleri geregince. esas söı.ieşme değişikliğinin Şirketin w tvt .dea.eon : r
adresinde. Kamu ii A dmlatma l>latformu e Mci keı.i Ka ii Kuı ııluşu A.Ş. nin 1. -( ıenei
Kurul Sisteıni üzerinde ilan edilmiş olması sehehi; le. "( )kunnıuş kabul edilmesine ilişkin
1 oplantı Başkanı tanı Ondan \apı lan önerinin tn laıunası neticesinde. esas söıleıne tadil
meınınm okunmuş sa ılmasmna 3.564.973.35 adet olumsuz ova karşın t 70. 1 89.7')6.28 adet
olumlu o ile o çok1uğu la karar enildi.
e 1 t, ticaret Hakan] ığı İç 1ıeuret ( ıeııel
M üdürlüğü'nün iınini hat i Şirket 1-sus Söıleşmei'niıı 4. 5. 7. 8. 0, 1 0. 11. 12. 1 3. 14. 15. 16.
Sermaye Piyasası Kurulu u gün görüşü

17. 18. 19. 20. 21. 22 'e 23. nıaddeleninin degistirilmesi. 24. 25. 26. 27. 28.31. 33. 34. 35. 36.
37. 38. 30, 40. 41. 42. 43. 44. 4ü. 47. 48. 49. 50. 51 ve 52. maddelerinin ise ilnalini içeren
Şirket esas sözleşmesinin ekteki tadıli görüşme' e açıldı. Söz alan olmadı. ova sunuldu e
Serma) e P13 asası Kurulu uygun görüşü ile TL. Ticaret Bakanlığı İç ticaret (n'nel.
4

\lüdürlüğtYnüıı iznini lıa\ i Şirket Isas Söıiesmöiniıı ekteki sekilde (Ek:l) ıadiliuc.
nntnaılı pa\ sahipkı mm haklaımı ihlal eden bir değişiklik olmadıü öte andan Türk ticaret
Kanımunun 454'neü i naddesi 3 '.e 4neü ıkrası hükmü ile Şirket esas söıkşme hükümleri
çerçeeinde. iıntkazh pa' lar için aranan nisabııı da sağlanınası suretiyle 413.755 adet
olumsırı. ova karşın 1 73.344.1)14.63 adet olumlu o ile o> çokluğuy la karar erildi.
9- Şirketirniı 2X.04.21) 1 5 tarihli genel kurul toplaııtısıııda kabul edilen \ e irıe\ inat
hükümlerine us gun olmak Şirketimiı 18.01.2019 ıarih \e 20194 sayılı önetim kurulu kararı
Ile tadil edilen Kar Daüıum I>olııikasının pa' sahiplerinin ona mu sunıılmasına ilişkin
gündemm maddesine geçildi.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

şiı-iet:miı.i:ı
L: Uııım 'tiı:ıı.::: -ur
car '.anıım;. '::-ına\ e Pivaası \ie'. ı.uan.
Vergi me\ zualı ve ilgili diğer asal ıne zuat ile Şirbetinıiı esas söı.leme hükümleri uy aı luca
Yönetim K ıırul « nun tek! ili e Genel Kurul da alınan karar doğrul ttısuııda beli rlenmektedi r.
Şirket birinci kar pa> ı olarak çıkanimış ernıaenin °o5Ini nakıt \ e eya pa> olarak
dağıtmavı hedefiemekıedir. Su kadar ki: bu tutar net dag ila labi 1 ir dönem kfırı nın 0>0 unu
nın ü vadeli
Bu politikanın u gulanmas ada. Şirket in İınaı ısa! pozis> onu. orta
bu time ve 'atırını strawjilerine bacI t lün ihti' acı. sekıörüıı içinde bulunduğu koşullar, ülke
\ e global ekonomik konjonkıürler. iştirak ve bağlı ortakhklarmın sermaye gereksinimleri.
\atırıın ve Fınansmaıı politikaları. ktirlılık 'e nakit durumu dikkate alınır.
\e

Lışamaz.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu mratmdan her heap dönemi için ayrı karar alınır. bu kur
dağıtım öneıisi
da gcrekeesi ile birlikte kar dağıııhnanıa önerisi mevıuata tl' gun şekilde
kamu a açık 1am r \ e şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi ( Tenel Kurul kabul ve\ a
reddedehili r.
ya

Kar dağıtımmda her
daşımız. sahip olduğu ptt' ı oranında k5r pa' t al nıa hakkına hai ıdir.
Kar ptı ı. dağıtım tarihi iıihari le ıne eut pa ların tüıııüııe bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkme ahıımaksızın eşit olarak dağıtı
Lfl

Kar pay ı dağıtımı na. en geç ( ienel Kurul toplantısının apı Idığı yıl in st 'nunn kadar olmak

ka dıy la. Genel K urul ve>a ( ienel Kurul taralından
Kurulu turalındıın bel ir[eneeek. tat ihte başlıın ir.

etki end iriimesi şartı' la. Yönetim

1
Şirket esas sözleşmesinde kür payı a ansi dağıtunma ilişkin hüküm bulunmadığından kar
a' ansi dağıulnıaı.. Şirket. 'ürüı lükleki me inat hükümlerine uygun olarak kur payını eşit

\e a lhrk]ı tutarlı taksitlerle ödeme' i değerlendirehilir.
Okundu. ( jörüsmeve açıldı.

.

-

Özkan Aydın söz aldı. Kar dağıtım politikası değişikliğinde öngörülen eşigin önüne en az
ıfadesinin eklenmesini önerdi. Mesut Çetin söz aldı. Söz konusu sınırın zaten kısıtlama amaçlı
değil mevzuat çerçevesinde öngörülmesi gereken asgari bir oranı yansıttıgını ifade etti
Oya sunuldu. Yönetim kurulunun kar dağıtım politikası değişiklik teklifi 60.000 adet olumsuz
oya karşın 173.694.769.63 adet olumlu oy ıle oy çokluguyla kabul edildi. Toplantıya fiziken
katılan Özkan Aydın olumsuz oy kullandığımn tutanağa geçirilmesini istedi.
10- 01.01.201 8-3 1.12.2018 tarihli hesap dönemıni kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair
faaliyet karma ilişkin Yönetim Kurulu nun 08.03.2019 tarihli ve 2019/13 sayılı teklifi
okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
.Üi i. sLL\ili kaıarmuu 0KıilüU. Gıcrc:
Yön.Lm .wtıanıın OX.U3
taHüli
Ş i rkeüıniz tarafmdan il K. \ e SPKıı hükünıleri çerçe\ esi nde 1 Ur kiy e M ııhasebe 1 inansal
Raportama Standartlarına uvumi ii olarak hazırlanan e ( iüne Bağunsız l)enetiııı 'e Serbest
31.12.2(118 hesap
\luhasebeci Mali \1üşa irlik A.Ş. taralından denetlenen 01.01.2018
dönemine alt konsolide tinansal ıablolarımııu göre Sermaye Pi asası Kurul unıın El 1 4. 1 sa'
tebliğ hükümleri u arınca düzenlenen konsolide mali whlolara göre \ ergi sonrası l 36.36] .1 1 7
Tl.. türk Ticaret Kanunu \ç 213 sa ili \'erui 1 su1 Kununu'nun (VI. K ilı.ili hükümleri
çerçe\ esinde düzenlenen bire sel mali tablolunna göre ven.d sonrası Il 6.632.426 il.. net kir
ile sonuçhınınış olup. Şirket ktr dağıtı in poli tikasındci öngörülen koşulların değeri cudi rilmesi
surel k le. mevcut ekonomik konjonktür paralelirıde. şirkcUn uiun vadeli so atej ileri. vatının.
nakıı. akışı \ e lınansnıan polıtikalar e orıaklarınıızın. şirketimiı.in ve çalışanlarımızın ii/un
vadeli men Ihatleri dikkate alı naral
eni linaıısnıLın i1ıti acı nın doğmaınası 'e mali apının
güçlendirilmes amacı\ 1w 201 8 hesap dönemi dağı tılahili r kürını ii dağlı ıl mavurak genel
kanuni edek ükçe avnlc1ıktun sonra kalan ıuıarın olağanüstü edeklere (geçnıiş 'ıl kdrları
hesabına) aktarılmasına 3.15721 8.35 adet olumsuz ova karşın 1 70.5Q7.55 1 .28 adet otuııılu
oy ile o\ çokluğu\•la karar erildi.
-

.

'

ii Gündemjn süresi dolan öneıim kurulu üx eliklerine seçim ve görev süresinin tespame
ilişkin 11 maddesine geçildi. Şirket esıs söıleşınesinin 16. maddesi gereğince 15.04.201'>
tarihinde apı bu ı kıt k atI t Pay Sahipleri ( ienel Kuru! 1 oplantı sı nda ana bissedar l as1.phıarma
Sarltn ekil mm aday uöstermediği doğrultusunda pay sahipleri biLgi lendirild i.
-

.

'ı önetim

kurulunun Bıuımsrı Yönetim

Kurulu L'.eheri ile ilgili teklifi e ana lıissedar
1 asıpharma SarI veki hain diğer üç üyenin seçimi ile iLgili önergesi okundu.

Yönetim kurul ii tekli l. mın aılı pLı3 sahıplerj toplantısı kararı \ e veri leıı önerge
çerçeesinde: toplantıda Fiilen bulunan e sözlü olarak ada lıklarım bildiren Sn. Philipp
Daniel Il \AS (TC 47707077062). Sn. Mesut (3.; t İN (IC 41080884068). ile Sn. Aşeeik
1 lAAS TC2Y359ı 05856)m önetinı kurulu ü' eiikleı lue. Sn. Tunea Cem .\K KI •Ş
TC224273( >981 8) e Sn. Fşrel (1 üne T İli 'K TC30064SS2540 un İse bağı usu. öneıim
kumlu üvelikterine 2021 ılı hesap dönemi olağan gene! kuruluna kadar 3 ıl süre ile göre
'

..

6

apmak

lmeleı 1 o a

üzeı e seçi

UIıLI1dLL.

5. 157.2 1 8. 5 adet olumsuı o a karşm 1 75.1 97.5 1 .28

adet olumlu OV İIC O\ Ç(.Iklıİğti\lakLırar cr1111.
12. Gündemin i 2. .\ laddesi gereüi Yönetim kurulu (1% elerinin ücretlerinin tespitine geçi kil.
•l oplantı Hak an lığı na Fasipharma San ekili taral ı ndan

eri

leH. l3ağımsıı. Yönetim Kurulu

Ceierine a lık brüt 12.000-il.. dıCcr Yönetim kurulu (helerine ise a\ hk brü 10.000-ii.
ücret \enilıntsine ilişkin imıalı önerge okundu. ( ha sunuldu. Haüıınsıı Yönetim Kurulu
t:

'eki inc at

ücret

1W brüt 12.000-IL diğer 'önetım Kwulu L'e1erine ise a\ tık brüt 10.000-H.

öcienınesme

4 1 3.755 adet oiumsuı. 0% a karşın 1 73.341 .0] 4.63 adet olumlu o ile ü.

çoktuğuyia kıtraı..erildi.
13-- t ifiıutenün 1 . maddesi tıvurıııt-a. 1 üjIc 1 :earu Kanunu \ e Ser

t

1>1' a'a'ı lCıınılıı

dU.e:u'ınel.r3 g-reguıLt WneWnLn Srıun:u K uınhıe nin önrsi ft'eriı:e Yönetin

kurulunun 05.03.20] 9 ıarih 'e 2019/9

sa\

ili kararı ile. Oli> 1.2010

-

31.12.2019 heap

dönemi icin Şirketimizin lağımsı/ Denetçisi olarak (ıiine\ Raüımsıı. Denetinı 'e Serbest
K Iuhaseheei Mali Müşa irlik .\.Ş. nin seçiınine ilişkin tektiti o a sunu kiu. Yapı lan ovlanıa

sonucu. Güne Bağımsız I)eneı ini Serbesi \luhaseheei Mali \lüşa; Id 1k ,\.S. nin Ol .1)1 .2019
31.12.2019 hesap dönemi için Şirketiıniıin Ramsıı. Dcnetçki olarak seçilmesine
met eudıın o biri iğiyie karar eri kil.
14- Gündem in 1 4.nıadde.si u\ anneıı ilgili me ıuaı çerçevesinde 20 1 7 hıeap dönemi olağan
genel kurul toplantısında belirlenen sınır içinde kalacak şekilde. 2018 ' ıl oda çeşiı Il dei rick.
kurum ve vaki ilara apılan toplam 346.53 1 - Il bağış 'e yardımlar konusunda pa' sahipleri
bilgi 1 end iri idi 15- loplantı kaşkanlığına 1-asıpharma SarI vekili uralutdaıı serik-n. 01.01.2019- 31.12.201<)
ihaihet ılında apılaeak toplanı bağış miktarı Ot sınırının. 2018 > ılnıda olduğu gibi aktiF
ıoplaınımn 'o0.S i (binde bes) olarak belirlennıesine i1ikin ini/alı önerge okundu. Ga
sunuldu e tekli un 41 3.755 adet ol uınsuı o a kanın 1 73.341 .014.63 adet olumlu o ile o
çokluğu' la kabul etli Imesi ne karar eı i idi.
16- Gündemin örıetinı kurulu thclerine şirketin Iaali et konusuna giren e' u girme' en işleri
biı.ıat e a başka! arı adına apmaları ve bu ne - i işleri \ apan şirketlere ortak olahi lıneleri rekabet edebilınekri
395

e diğer işlemleri apabi Imeteri hususunda

1 (Irk t icaret kanununun

396. Maddeleri gereğince izin erilmesine dair kaıar ulııunasına ilişkin 16. maddesine

geçildi. Bu madde kapsamında önetiın kurulu

inc. Şirke(in luali' et konusuna giren

e a girme' en işleri. bizıcıt eva haskaları adına apmatan e bu ııe
'

işleri apan şirketlere

ortak olahilmeleı i. rekabet edebilıııekı i ve diğer işlenıleri apabilıııe!eri hususunda 1 (Irk
1 icaret Kaııununun 395. e 396. Maddeleri

gereğince izin

erilrnei hususu ona' a sunuldu ve

nıe euduıı o'. birliği) le karar eri idi.
17- Şiıkeıinıiı öne1inı Lontrolünti elinde bulunduran ana ortağıını/ l.astplıarnıa SarI. lhaliveı.
konusu ilaç üretiıni olan Saha aç Sana i '.e ticaret .\.S. nin

0

0Ç)9 unu sahip olmakla

birlikte, ilgili meıuat hükümlerine ugun olarak Saha İlaç'ın ürünlerinin pa/.arlanıasımn

vur dışı saiişlunniıı_ Siıketimiı.ee apılmakuı ohııasımn 'am sıra. Saha İlaç a 5irketiıniıce
Lison üretim hiı.mcti ile idari Nimet de vtrddigi: 2018 ılı içerisinde. SPKıun Kurumsal
Yönetim 1 ehliğ ekindek 1 .3.o. no] u ıcrunlu Kurumsal Yönetim İi kei kapsnmtııdtı.
bılgılendı rme gerektiren önenıl i bır işlem olmadığı konusunda bilgi \ eri1W.
18- Şirkcıimiı tarar'mdan OIJ)l.201 X-3 1.12.2018 tarihli hesap döneminde verilen teminat.
rehin. ipotek 'e kelaletlerin tamamımn. kendi tüzel kişiliğiuıiı \C konsolida on
kapsanımdaki bağlı ortaklık]urrnııı lehine enlıııış olduğu \e 31.12.2018 tarihli linansal tablo
'

dipnoılarında '.er '. erilmiş olduüu. 3.kisileı lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin. ipowk
e kefalet ise hulunnıawğı e buna bağlı olaral< herhangi bir gelir e\ a mentiıaı eide
eW!medigi hakkında bilgi 'erildi.

19- 1 ürl Ticaret anunu rica aranan top anti nisabrnın toplantı süresince ar olduğunun
tespitını takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
1 ş bu tutanak toplantı mahal 1 iade imzalandı. 1 5.04.20 1 > saat : l 2:39

Bakanlık 1 emsı'le is 1
İaflr KaraLoç

'rtıtwııtk Yaı.mam
Gökce \l:

-

iiıp'[antı 1 aşkan ı
Il ülva Kemahlı

::l.$ 1bmru
Yücel Coskun
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