ADABANK ANON M RKET ’N N 18.04.2017 TAR
NDE YAPILAN
2016 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA I

Adabank Anonim irketi’nin 2016 Y Ola an Genel Kurulu 18.04.2017 tarihinde,
saat 14.00’de, Adabank A. . Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Kat:2
Mecidiyeköy / stanbul adresinde, stanbul Valili i Ticaret l Müdürlü ü’nün 17.04.2017 tarih
ve 24284315 say
yaz lar yla görevlendirilen Bakanl k Temsilcisi Sabire ELBÜKEN
gözetiminde toplanm r.
Genel Kurul Toplant

ba lamadan önce yap lan incelemede;

a) Ola an Genel Kurul Toplant na ili kin; toplant n, Mülga 4389 Say Bankalar
Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci f kras n (a) bendi ve 5411 say
Bankac k Kanunu’nun 134. maddesi uyar nca Adabank A. .’nin temettü hariç
ortakl k haklar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
taraf ndan devir al nd , ortaklar n ortakl k haklar n Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu taraf ndan kullan ld , tüm ortaklar temsilen Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu taraf ndan görevlendirilen Mehmet ÇA IRICI’n n 100.000.000.-TL
sermayeye kar k toplam 1.000.000.000 hisse adedi temsil etti i,
b) Toplant , Banka’n n temettü hariç ortakl k haklar ile yönetim ve denetimi 5411
say Bankac k Kanunu’nun Geçici 11 inci maddesinin verdi i yetkiye istinaden
mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci f kras n (a)
bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134 üncü maddesi uyar nca Tasarruf
Mevduat Sigorta Fonu’na devredildi inden ve Haz r Bulunanlar Listesinde kay tl
100.000.000.-TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede kar k, Fon taraf ndan
temsil edilece inden, Türk Ticaret Kanunu’nun 416 nc maddesine göre Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan yap lmaks n gerçekle tirilmi tir. Gerek kanuni gerekse
Esas Sözle mede öngörülen toplant nisab n yüzde yüz mevcut oldu unun
anla lmas üzerine gündemin görü ülmesine geçilmi tir.

GÜNDEM MADDELER
1- Toplant Ba kanl na Müminhan B LG N oybirli i ile seçildi. Toplant Ba kan
taraf ndan Tutanak Yazmanl na Ülkü MEN Z, Oy Toplama Memurlu una Sibel
KARAKA seçildiler.
2- Genel Kurul toplant tutana
n imzalanmas için Toplant Ba kanl
verilmesine oybirli i ile karar verildi.

na yetki

3- 2016 y Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Y ll k Faaliyet Raporu ile Ba ms z
Denetçinin Y ll k Faaliyet Raporu’na Dair Uygunluk Görü ü okundu ve müzakere
edildi.
4- 2016 y

Ba ms z Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5- 2016 y Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yap lan oylama
sonucunda 2016 y Bilanço ve Gelir Tablosu oybirli i ile tasdik edildi.
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6- Kâr da
kâr n da
verildi.

hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi do rultusunda 2016 y dönem
lmayarak geçmi y llar zarar ndan mahsup edilmesine oybirli i ile karar

7- Ba ms z denetçi seçimine ili kin olarak; Yönetim Kurulunca önerilen Mercek
Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik A. .’nin 2017 y için ba ms z
denetçi olarak seçilmesine oybirli i ile karar verildi.
8- 2016 y nda görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayr ayr ibra edilmelerine
oybirli i ile karar verildi.
9- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 5411 say Bankac k Kanunu’nun Geçici 11 inci
maddesinin verdi i yetkiye istinaden mülga 4389 say Bankalar Kanunu’nun 15 inci
maddesinin 7 nci f kras n (a) bendi ve 5411 say Bankac k Kanunu’nun 134 üncü
maddesi uyar nca Fon Kurulu taraf ndan atanm olduklar ndan, yönetim kurulu üye
seçimine ili kin herhangi bir i lem yap lmamas hususu i bu Toplant Tutana na erh
edildi.
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret/huzur haklar , 5411 say Bankac k Kanunu
kapsam nda Fon Kurulu kararlar ile belirlenmi oldu undan, bu konuda herhangi bir
lem yap lmamas hususu i bu Toplant Tutana na erh edildi.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 nc
maddelerinde yaz i lem ve i lerin yap lmas konusunda izin verilmesine oybirli i ile
karar verildi.
12- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmad .
Gündemde görü ülecek ba kaca madde olmad
toplant ya son verilmi tir.
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