BRisA
BRIDGESTONE SABANCI LASTiK SANAyi VE TicARET ANONiM ~iRKETi'NiN
22 MART 2019 TARiHiNDE YAPILAN 2018 YILINA AiT
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUT ANAGI
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2018 yrlina ait Olaqan Genel Kurul
toplantrsi 22 Mart 2019 tarihinde, saat 10:00'de Istanbul, Besiktas, 4.Levent, sabenci Center Sadrka Ana
2 Toplanti Salonu ad resinde istanbul Valiligi Ticaret iI MOdOrIOgO'nOn21.03.2019 tarih ve 90726394431.03-E-00042811800
sayrh yazrlanyla qorevlendlrilen Bakanlik Temsilcisi Feyyaz BAL gozetiminde

yaprlrrustrr.
Toplanttya ait c;agn, Kanun ve Esas soztesrne'de ongorOldOgO gibi ve gOndemi de ihtiva edecek sekilde,
Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 $ubat 2018 tarih 9525 sayrh nushasmda, $irket'in www.brisa.com.tr
isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayrt Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek
suretiyle suresi icinde yapilrmstrr.
Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden, $irket'in toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabul eden her
1 Kurus nominal deqerinde 30.511.687.500 adet paydan; 644.845 TL sermayesine tekabul eden
64.484.500 adet payrn asaleten, 267.235.848,122 TL sermayesine tekabul eden 26.723.584.812,20 adet
paym vekaleten olmak uzere toplantida temsil edildigi ve boylece gerek Kanun ve gerekse Esas
Sozlesrne'de onqorulen asgari toplantr nisabrrun mevcut olduqunun anlastlmasi uzerine toplantr, Yonetirn
Kurulu Baskaru Cenk ALPER tarafrndan, Yonetirn Kurulunda qorevli uyeler, Makoto HASHIMOTO,
Ahmed Cevdet
Mali Musavirlik

ALEMDAR ve $irket denetcisi KPMG
A.~.'ni

Baglmslz

Denetim

temsilen Sorumlu Denetci Pelin ATASEVEN'in

ve Serbest

toplantida

Muhasebeci

hazrr bulunduklarr

belirtilerek elektronik ortamda da ayru anda acilrrustrr.
1- $irket Esas Sozlesrnesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Caltsrna Esas ve Usulleri Hakkrnda ic;
Yonerqe geregince, Yonetirn Kurulu Baskaru Cenk ALPER Toplanti Baskarn olarak qorev yaprrustrr.
Baskan, Resat ORU<;'u Tutanak Yazrnaru, $erafettin KARAKI$ ve Makoto HASHIMOTO 'yu Oy
Toplama Memuru olarak belirlernis ve boylece Toplanti Baskanlrq: olusrnustur.
Aynca Toplantt Baskaru Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak uzere Merkezi Kayit Kurulusu
Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasi Uzrnanlrqt bulunan Sirket Muhasebe ve Oretim Finansal
Kontrol MOdOrOMuberra GOI Solak': qorevlendirmistir.
Tevdi eden temsilcilerinin 1.014.172.-TL itibari deqeri olan 101.417.200 adet pay: temsil ettikleri
Toplanti Baskaru tarafrndan Genel Kurul'a acrklanrrustrr.
GOndem maddelerinin qorusulrne srrasrrun degi~tirilmesi hakkrnda talepte bulunulmarnast
gOndem maddelerinin qorusulrnesine ilan edildigi srra ile devam edilrnistir.

uzerine

2-

2018 YIII Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplann Baskanliqma verilen bnergenin katrlanlarin
oybirligi ile kabul edilmesi neticesinde, okunrnus kabul edildi. Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporu
rnuzakere edildi.

3-

2018 YIII Denetci Raporlan, Toplann Baskanlrqma verilen onergenin katrlanlann oybirligi ile kabul
edilmesi neticesinde, okunrnus kabul edildi.

4-

2018 yrlina ait Finansal Tablolar, Toplanti Baskanliqma verilen bnergenin katrlanlann oybirligi ile
kabul edilmesi neticesinde, okunrnus kabul edildi. 2018 yrlrna ait Finansal Tablolar mOzakereye acrldi.

2018 faaliyet donerninde eiro artrsrna ragmen net karlilrkta artrs olmadrqr, temel neden olarak Aksaray
Fabrikasrnm amortisman ve finansman giderlerinin etkili olduqunu dusunrnek ile birlikte, Aksaray
Fabrikasrnm ciroya katkrsrrun ne olduqunu, yine ayru donernde supheli alacak karsrhklannda artis
gbrOldOgOnO ve alaeaklara itiskin ne tor teminatlar almdlglnl, 2018 yrh royalty bdemelerinin ne
Ozerinden yaplldlglnl sormus ve kucuk ortaklar olarak temetto almrnarnasma ragmen yabanci ortaqm
da bu royaltyi alrnarnas: ya da yumusatmasi konusunda destek vermesi temennilerinde bulunrnusfur.

Toplantt Baskaru Cenk Alper cevap olarak, "2018 yilmda ciro artrst yasanrnasrna karsrn yeni
fabrikarun finansman ve amortisman giderleri nedeniyle net karliliga katkrsi srrurh olmustur. Aksaray
fabrikasmdaki onay sureclerinin zaman alrnasi ve herhangi bir hata ve kalite problemine yer
vermemek adrna kademeli bir kapasite kullarurru ongbrOlmO~tor. Ozellikle 2020 yrhndan itibaren
Aksaray fabrikarruzin ihracatrrruza ve net kanrmza katkist olacaktir. Karstlrklar konusunda sirketimiz
icerisinde sozlesrneler mOdOrlOgO kurulmus, terninatsrz sans orarurruz %50'lerden %35'lere
dusurulrnustur. Finansal tablolara da yer alana karsrhklann en buyuk sebebi ise bu YII yOrOrlOgegiren
IFRS 9 standardma uyum saqlanrnasmdan kaynaklanrnaktadir.
Royalty oderneleri konusunda ise ashnda sirketirniz lastik qelistirrnek icin katlanrnasi gereken bOyOk
bir maliyeti royalty odeyerek azaltrnaktadrr. Bu bakrrndan royalty bdemeleri ashnda sirketirnizin
giderlerini azaltmaktadrr. Aynca ortaqrrmz ile anlasarak 2 YII boyunca royalty bdemeleri ertelenrnis
bbylelikle sirketirnize nakit kaynagl yarattlrrustrr. Son olarak swap ve banka islernleri nedeniyle
$irketimiz yonetirnine ben de tesekkur ediyorum. Ge<;:ensen 5,2 olan bor<;:/FAVOKorarurmzi bu sene
3,2'ye dusurrnenin gururunu yasryoruz" diyerek sozlerini tarnamlarrustrr.
Yapilan oylama sonucunda, 2018 ylll Finansal Tablolan katrlanlartn oybirligi ile tasdik ve kabul edildi.

5- Toplanti Baskaru tarafmdan, gOndemin bu maddesinde, Yonetirn Kurulu Oyelerinin kendilerine ait
paylardan dog an oy haklanrun hesaba ahnmadiq: belirtilerek yapilan oylama sonucunda, 2018 YIII
faaliyetlerinden dolayi Yonetirn Kurulu Oyeleri katllanlann oybirligi ile ibra edildiler.

6- 2018 YIII SPK donern kanrun daqrtmu konusunda, $irket Yonetirn Kurulunun Faaliyet Raporunda yer
alan 20.02.2019 tarih ve 2019/09 sayrh karan dogrultusunda, Toplanti Baskanhqma verilen onergenin
katilanlann oybirligi ile kabul edilmesi neticesinde;
$irketimiz tarafmdan Sermaye Piyasast Kurulunun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal
Raporlamaya lliskin Esaslar Tebliqi" uyannca TOrkiye Muhasebe Standartlan'na gore hazrrlanan ve
(KPMG Baglmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A$.) tarafindan denetlenen
01.01.2018-31.12.2018
Kart" elde edilmistir.

hesap d6nemine ait finansal tablolarrrruza gore 94.066.908,08-TL

"Donern

Esas Sozlesrne'nin 28. Maddesi geregi ve SPK tebliqlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akce
(1.Tertip) ve Yasal Yukumlulukler dusuldukten sonra kalan 93.393.529, 15-TL Net Dagltllabilir Donern
Kanrun tarnarmrun, $irketimizin mali yaprsrrun gOylendirilmesi ve yatmrnlannm finansmanmda ilave
kaynak yaratrlrnast arnacryla daqrtrrna konu edilmeyerek Olaqanustu Yedek olarak aynlrnasina
katilanlann oybirligi ile karar verildi.
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Denetimden

Sorumlu

Komitenin

ve Yonetirn

Kurulunun

tavsiyesi

dikkate

ahnarak,

Toplanti

Baskanlrqma veri len bnergenin katrlanlarrn oybirligi ile kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayrh TUrk
Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye Piyasasi Kanunu uyannca belirlenen esaslara uygun olarak,
$irketin 2019 YIII hesap donemindeki Finansal Raporlannm denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili
dOzenlemeler kapsammda diger faaliyetleri yurutrnek Ozere, KPMG Baglmslz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali M(.i~avirlik Anonim $irketi'nin Denetci olrnasma oybirligi ile karar verildi.

9- Toplann Baskanlrqrna verilen onergenin ve gOndem maddesinin 1.013.072.-TL olumsuz oya karsnk
266.867.621,122-TL
olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, $irket'in 2019 yrlmda yapacaq I
bagl~lann srrunnm ticari karin %5 (yOzde be:;;)'i olmasma oycokluqu ile karar verildi.
10- Toplantt Baskanliqma verilen bnergenin katilanlann oybirligiyle kabul edilmesi neticesinde, Esas
Sozlesrne degi:;;iklik metni okunrnus sayrldr. Esas Sozlesmenin 4'OncO maddesi, Sermaye Plyasasi
Kurulu'nun 27.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3174
Ticaret Bakanllgl lc Ticaret Genel
MOdOrIOgO'nOn13.03.2019 tarih ve 42522185 sayrh izin yazilan ile onayh degi:;;iklik metni uyannca
a:;;aglda yazlli oldugu Ozere yeni sekliyle degi~tirilmesine ve yeni metnin aynen kabulOne katilanlann
oybirliqiyle karar verildi.

YENi §EKiL

AMAC VE i§LETME KONUSU:
Madde: 4- $irketin kurulus arnaci ve isletrne konusu, sayilanlarla srrurh kalmamak Ozere her tip ve
nevide drs ve iC;lastikler, ayakkabi mamulleri, recineler, plastik kayislar ve kimyevi maddeler dahil
olmak Ozere tabii ve suni kaucuk rnurekkabatr, kaucuqun yerini alan maddeler, kaucuk evsafrna haiz
veya ayru maksatla kullarulan maddeler ile krsmen veya tamamen kaucuktan imal edilen maddeleri
elde etmek ve Oretmek; lastik kaplama i:;;ive hizmetini vermek, otomotiv sektorune ili:;;kin diger her
turlu urun, yedek parca ve aksesuarlann ahrn, satirn ve servis hizmetleri vermektedir.
Yukanda yazrh amaclarina ulasabilrnek icin $irket asaqrdakilerle
asaqrdaki faaliyetlerde bulunur:
a)

srrurh kalmamak uzere ozellikle

lsletrne konusu ile ilgili makine yedek parca ve malzemeleri satm almak, ithal ve imal etmek,

b) lsletrne konusu ile ilgili hammadde, yardrmci madde, yarrmamOI ve mamOlierin, ithal, ihrac ve dahili
ticaretini yapmak,
c) Arnac ve isletme konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent almak, krsrnen veya
tamamen baskalanna devretmek, baskalarrna ait olanlan devir almak, teknik bilgi (Know How)
anlasrnalan akdetmek,
d) Dahilden ve yabanci piyasalardan uzun, orta ve kisa vade Ii borclanrnak, aval ve kefalet kredileri
temin etmek ve gerektigi takdirde $irketin gayrimenkullerini rehin etmek, tahvilat ihrac etmek,
e) Arnac ve isletrne konusu ile ilgili her turlu menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi haklan iktisap etmek,
isletrnek, kiralamak, kiraya vermek, icabrnda almak ve satmak, baskalarina ait menkul ve gayrimenkul
mallar uzerinde Sirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar Ozerinde her turlu haklan iktisap
etmek,

f) lsletrne konusu ile ilgili olarak distributorluk, mOmessillik, komisyonculuk, acentelik faaliyetlerinde
bulunmak, franchise vermek, bunlar icin organizasyonlar kurmak, boyle organizasyonlara isttrak
etmek veya bu konularda ortak olarak calisrnak. $irket aynca sigorta sirketlerinin mOmessilligini,
acentellgini deruhte edebilir.

l~

g) $irket, arnac ve isletme konusunun qerceklestirilmesini temin icin her turlu mali, ticari, idari, tasarruf
ve faaliyetlerde bulunmaya, sirketler kurmaya ve kurulrnus bulunan sirketlere istirak etmeye ehil ve
yetkilidir·

I/t/I/s,yf,
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h) $irketin kendi ad Ina ve 3. kisiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakki tesis
etmesi hususlannda Sermaye Piyasasi Mevzuati cercevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Sosyal arnacli kurulrnus olan vakiflar, dernekler ile egitim ogretim kurumlanna, Dniversitelere ve
sair kisi, kurum ve kuruluslara Sermaye Piyasast Mevzuati cercevesinde destek, yardrrn ve bagl~ta
bulunabilir, vakrtlara ve derneklere Dye olabilir.
j) Ulusal ve/veya uluslararasi yuruklukte olan standart ve yeterliliklere gore personel belgelendirme
hizmetleri yapmak
icin bOnyesinde personel
belgelendirme
birimi olusturabrlir,
personel
belgelendirmeye yonelik kalite yonetirn sistemi kurabilir, smav ve belgelendirme amaciyla olcme ve
degerlendirme
islerntertru yapar/yaptmr, personel belgelendirme konusunda ucuncu sahrs
/kurum/kurulu~lara darusrnanlik hizmeti verebilir. Bu arnacla kurulmus olan sivil toplum kuruluslanna
ve derneklere Oye olabilir faaliyetlerine katrlabilir.

11- Yonetirn Kurulu Baskan ve Oyelerine Turk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazrh
muameleleri
yapabilmeleri
hususunda izin verilmesine
43.602-TL olumsuz oya karsilrk
267.837.091, 122-TL olumlu oyla oycokluqu ile karar verildi.

GOndemde goro~Olecek konu kalmadrqmdan Toplanti Baskaru toplanti nisabmm toplann sOresince
korunduqunu bildirerek toplantiyi kapatti.
4 sayfadan ibaret olan isbu tutanak, toplantryi rnuteakip toplanti yerinde duzenlenerek imza edildi.
istanbul, 22 Mart 2019 Saat: 10:56
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