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Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20l5 yılına ait Olağan Genel Kuİul Toplantısı 08.04.2016
tarihinde Cuma günü saat ]l:00'de Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan
Çorlu'da, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Ticaret İ Vtıdtırltıgtınnn 24.03.2016 tarih, 14814238 sayılı yazısı ile
görev|endirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın EnverTEPE gözetiminde fiziki ve elekronik ortamda yapılmıştır. Toplantıya ait davet
kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetedirıin 17.03.20l6 tarih ,
9034 sayıh, İstanbul Sdn Saat Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesinin 17.03.2016 tarih, 29213 sayılı ve Çorlu Günlük Siyasi Devrim
Gazetesinin 24.03.2016 tarih, 15199 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde
yapılmıştır. Hazirun cetveli tetkikinden şirketin toplam 5.400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 540.000.000 adet hisseden ,
1.347.800 adet hisse karşılığı l3.478,00 TL sermayenin asaleten 384.181.200 adet hisse karşılığı 3.841.8l2,00 TL olan sermayenin
vekaleten olmak üzere toplam 385.529.000 adet hisse karşılığı 3.855.290,00 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek
kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi
Cavidan Tepe tarafindan açılarak gündemin görüşülmesine geçildi,

l-

Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına

Ali OĞUZ

ve tutanak yazmanı da Firdevs Sultan ÖZDElrlİR'in

seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılına ait faaliyet raporu Firdevs Sultan ÖZnBVlİn tarafindan okundu. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
4- 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu Firdevs Sultan
sonucunda aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

ÖZnPVİn tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama

5- 2015 yılı Bilönço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oy}ama sonucunda Bildnço ve
Gelir-Gider hesaplan oy birliği ile aynen kabul edildi.

6- 20|5 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrt ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı
fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar
alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 10.03.2016 taçih2016105 karar numarası ile 2016 yılı içinde
aynı bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafindan denetlenen 01.01.20l5-31..12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.989.476,10 TL ve Vergi Usul Kanununa
göre hazırlanan finansal tablolara göre 4.465.587,01 TL dağıtılabilir dönem net k6rı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem k6rının,
büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapınln güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması
için teklifte bulunuldu, müzakereye açıldı elektronik ortamda söz alan Murat SİPAHİ "Dönem karı ve geçmiş yıl karlarının bedelsiz
hisse senedi olarak sermayeye ilavesini, bu konunun teknik ayrıntıları ile değerlendirilip kısa süre de yatınmcının bilgilendirilmesini
talep ediyorum. Mümkün ise bu toplantı da karar veri|sin" şeklinde görüş bildirdi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar
dağıtımının yapılmamasına l2.888 adet hissenin red oyuna karşılık 3.842.402 adet hissenin oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
9- Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fıziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy
birliği ile karar verildi.

lO-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç (3) yrl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Ümit

ZAİM (T.C. Kimlik

Noz342l9737174), Yönetim Kurulu Başkan Vekil|iğine Zerrin ZAİN| (T.C. Kimlik No:34222737000), Yönetim Kurulu
üyeİiklerine de Asuman ZALD{ (T.C. Kimlik No:342l6737238), Cavidan TEPE (T.C. Kimlik No:38800447756),Zafer UYSAL'
ın (T.C. Kimlik No:18013411942) seçilmelerine elektronik ortamda 12.888 adet hissenin red oyuna karşılık 3.842.402 adel
hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ll-

Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere İ. nelıa UZ (T.C.
:34165748064) ve Muhsin İskender ÇİMEN T.C. Kimlik No (40498564684)'in belirlenmesine geçildi. Elektronik
ortamda söz alan Murat SİPAHİ "l0. ve ll. Maddelerde Yönetim Kurulu görev süresinin l yıl olmasını talep ediyorum" dedi.
Yapılan Fiziki ve elektronik ortamda ki oylamada yukarıda belirtilen İ. nelıa UZ (T.C. Kimlik No :34165748064) ve Muhsin
İskender ÇİMEN T.C. Kimlik No (40498564684)'in üç (3) yıl süreyle görev yapmalanna oybirliği ile karar verildi.

Kimlik No

12- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00 TL, Yönetim kurulu
üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 TL ücret verilmesine fizi'ki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar
verildi.

l3- Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,4l sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin olmadığı
hususunda ortaklara bilgi verilmiş olup, fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
l4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 281780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat,
Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara , Faaliyet raporunda belirtildiği şekilde Teminat, Rehin, İpotek kısmı okunup bilgi verilerek,
fiziki ve elektronik oıtamda oy birliği ile kabul edildi.
15- 20|5 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.

l6- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 3961 ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı
tebliğin 1.3.7. maddesinde yazlı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada yetfi verilmesine oy
birliği ile karar verildi.
17- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 07.03.2016 tarihli ve 267l sayı|ı
yazıları ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15.03.2016 tarihli ve 431.02 sayılı yazıları ile gerekli
izinlerin verildiği, Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesinin tadili hakkındahazırlanan tadil tasarı metninin aşağıdaki şekilde okundu,
fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

usri şnxı-i:
TAHViL VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İrrnncr

Madde 10:
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü
tahvil çıkarabilir. Ancak daha eıryel çıkanlan tahvillerin bedelleri tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar

veremez.

Genel Kurul tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakrn ihracına ilişkin kararında bu
konudaki ayrıntılan ihraç miktar ve zamanıyla Sermaye Piyasası dahilinde ihraç yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.

vnNİ şnxı,İ:

TAHVİL VE DiĞER MENKUL DEĞERLOR İrrnacr

Madde l0:
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Karan ile niteliği itibariyle borç|anma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu
tarafindan kabul edilecek her türlü borçlanma araçları ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların,
türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda iş bu hüküm ve S€rmaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

l8-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Elektronik ortamda Murat SİPAHİ söz alarak;

"20l7 Şubat ayında ödenecek 25.000.000 TL tahvil için kaynak mevcut mudur ? Tekrar tahvil ihracı düşünülmekte midir? Basından
takip ettiğimiz kadarıyla Sayın Ümit Beyin yurtdışı firmaları ile ortaklık olabileceği açıklamalarını okuyoruz. Bu durumun 2017
yılında gündeme alınabileceği ifade edildi. Bu konudaki son durumu öğrenmek isterim. Bu taru konularda ortaklık yapısı ya da iş
birliği ne şekilde düşünülmektedir. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum." dedi.

Genel Müdür Zafer UYSAL özüle20l7 yılında ekonomik koşullara göre yeni tahvil ihraç edilebileceğini ancak mevcut tahvil itfası
için yeni bir ihraca gerek olmayabileceğini , şirketin mevcut finansal yapısı ile itfayı yerine getirebileceğini , Finansal bir ortaklık
yerine stratejik bir ortaklık hedeflerinin her zamaımevcut olduğunu belirtti. Böyle bir durumda kamuya önceden bilgilendirme
yapılacaktır' diye ekledi.

Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11;59 da son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi.
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