A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.’NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin
güncellenmesi ve İştirakimiz olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin
satın alma konusunun İlişkili Taraf İşlemi ve Önemli Nitelikteki İşlem olmasından dolayı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı alınmıştır.Gündemdeki bu konuları görüşmek
üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Aralık 2018 Cuma günü saat: 13:30 da , A Grubu
imtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 14;30 da olmak üzere Yıldırım
Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimizin Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyum
raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan
üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.avod.com.tr adresindeki
kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) Sayın Pay Sahiplerinin
incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan
ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya
katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz
etmeleri şarttır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya
elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012
tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik
ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama
ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)’den
bilgi alabilirler.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-1’de yer alan örneğe uygun
olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu
vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.avod.com.tr adresindeki Şirket internet
sitemizde de mevcuttur.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica
ederiz.
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Kullanımı
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye
ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %6,07’ini, B grubu paylar ise
%93,93’ünü temsil etmektedir.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. ‘nin 04/12/2018 tarihi itibari ile
ortaklık Yapısı;

Adı
Soyadı/Ticaret
Unvanı

Pay
Grubu
A

Nazım Torbaoğlu
B
Sunturk Investors
LLC

B
A

Burak Kızak
B
Diğer
Toplam

B

Pay Adedi

Sermaye
Tutarı(TL)

273.256.652

2.732.566,52

472.951.466

4.729.514,66

280.831.048

2.808.310,48

273.256.652

2.732.566,52

137.851.970

1.378.519,70

7.561.852.212

75.618.522,12

9.000.000.000

90.000.000

Oy hakkı

Oy hakkı
Oranı

4.098.849.780

24,62%

5,25%

472.951.466

2,84%

3,12%

280.831.048

1,69%

4.098.849.780

24,62%

137.851.970

0,83%

7.561.852.212

45,41%

16.651.186.256

100,00%

Sermaye
Oranı
3,04%

3,04%
1,53%
84,02%
100

2. Oy Hakkı ve Kullanılması
Esas Sözleşmemizin 13.maddesinin “C”fıkrasına göre Oy hakkı ve Kullanılması
aşağıdaki gibidir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1
(bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.
Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar
şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin
etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber
olur.
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı
sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin
etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.
Genel kurul toplantılarında oylar, elektronik ortamdan katılma halinde sistem üzerinden, diğer
durumlarda ise el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir,
ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip
bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.
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28 ARALIK 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçimi,
2. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL’den, 300.000.000.- TL’ye
yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesine ilişkin
olarak Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 29833736-110.04.04-E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin
yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu’nun
onayına sunulması,
3. İştirakimiz olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını
temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL
bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunmasına
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Satın
alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili
taraf işlemidir, bu kapsamda; Söz konusu hisse devralma işleminin Önemli Nitelikteki
İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ve 3. Fıkrası uyarınca önemli
nitelikteki işlem olduğuna,
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle
aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin
onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1
Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri
çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki
otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,0613 TL olduğu,
(Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir)
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu
maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse
devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü
içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu
maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu
payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu
maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma
hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum
nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı
(ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı
kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce
ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının
doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul
edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000.000.-TL
olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin
anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde
görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesine
4. Dilek ve Temenniler
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VEKALETNAME
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.’nin 28.12.2018 Cuma günü
saat 13:30’da Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A)
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul
veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçimi,
2. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.TL’den, 300.000.000.- TL’ye yükseltilmesine,
geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak
güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas
Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29833736-110.04.04E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün
50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin
yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre
değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu’nun
onayına sunulması
3. İştirakimiz olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden
7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki
payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir
alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunmasına

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal
Yönetim Tebliği çerçevesinde Satın alınan tarafın
ilişkili taraf olması sebebiyle, yapılması değerlendirilen
işlem bir ilişkili taraf işlemidir, bu kapsamda; Söz
konusu hisse devralma işleminin Önemli Nitelikteki
İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi
ve 3. Fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem
olduğuna,
a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini
sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının
Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin
onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet
şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin
paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip
olacakları,
b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü
maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı
kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi
hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına
işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün
içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan
1,0613 TL olduğu,
(Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot
100 adet paya denk gelmektedir)
c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının
kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı
fıkrası
hükümleri
dâhilinde,
ayrılma
hakkı
kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya
sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6
(altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü
süreceği,
d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının
kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu
fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin
sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının
zorunlu olduğu,
e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının
kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci
fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay
sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma
hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum
nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler
doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı
kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü
Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi
durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan
yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma
hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin
2.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım

taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin
anlaşılması
durumunda
işlemden
vazgeçilmesi
hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesine,
4. Dilek ve Temenniler

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek
pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
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