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TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 
48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Toplantı Açılışı: (F.FANCIULLI)

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 112.233.652 TL’lik sermayesine karşılık, 
toplamda 93.991.659 TL’lik hissenin asaleten ve vekaleten olmak üzere toplantıda temsil 
edildiğinin görülerek gerek kanun, gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı 
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Hikmet 
Türken ve Raşit Yavuz’un hazır bulunduğunun görülmesi üzerine, gündem maddelerine 
geçilmesi için sözü Hasan Özgür DEMİRDÖVEN’e bırakıyorum. 

1. Gündem Maddesi: Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Divan Başkanlığı’na Sayın Francesco Fanciulli’nin, oy toplayıcılığa Özgür DEMİRDÖVEN’in ve 
katipliğe ise Bay Yiğit Türsoy’ un seçilmelerini Genel Kurulumuza teklif ediyorum. 

Tutanak Metni:

Divan Başkanlığı’na Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI’nin, oy toplayıcılığına Sayın 
Hasan Özgür DEMIRDÖVEN ve katipliğe ise Sayın Yiğit TÜRSOY’un seçilmelerine oybirliğiyle 
karar verildi. Oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı pay sahiplerine açıklanmıştır. 

2. Gündem Maddesi: Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması 
için yetki verilmesi,

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi için Divan Başkanlığı’na yetki verilmesini  
oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Toplantı Divan Başkanı Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI kendisi ve Sayın Hasan 
Özgür DEMIRDÖVEN haricindeki Yönetim Kurulu üyelerinin yurtdışındaki iş programları 
nedeniyle toplantıda hazır bulunamadıklarını Genel Kurul’un bilgisine sundu. Toplantı 
tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı’na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 



2

3. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme 
Kuruluşu tarafından verilen 2010 yılı Raporlarının okunarak Genel Kurul’un görüş ve onayına 
sunulması, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN & A. KOVALI)

Genel Kurul‘a Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının 
özetlerinin Faaliyet Raporundan okunması. 

Metni:

01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme
Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu 
Genel Kurul’a okunarak onaya sunuldu.

4. Gündem Maddesi: 01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemi’ne ait Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu Raporları ile SPK mevzuatına göre hazırlanmış olan Mali Tabloları’nın 
müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Genel Kurul’a okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu, Bağımsız Dış 
Denetim firması tarafından verilen Raporlar ile tüm finansal tabloları onaylarınıza sunuyorum. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme
Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar ile SPK mevzuatına göre 
hazırlanmış tüm Mali Tablolar, raporlar ve hesaplar müzakere edilerek oybirliği ile tasdik 
edildi. İlgili hesap döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tayfun 
ANIK, Francesco Luciano Giovanni Fancıullı, Fabio Ignazio Romeo, Hasan Özgür Demirdöven 
ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 
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5. Gündem Maddesi: 01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili 
Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul’u teklifini 
Genel Kurulumuza okuyorum;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:XI, No:29 tebliği hükümleri 
dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, 
sunum esasları SPK’nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız 
denetimden geçmiş 2010 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.416.031 TL “Net 
Dönem Zararı” oluştuğu anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve 
mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir 
kar dağıtımı yapılamayacağını oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

01.01.2010 – 31.12.2010 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul teklifi Genel 
Kurul’da görüşülerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:XI, No:29 
tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak 
hazırlanan, sunum esasları SPK’nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca 
belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolara 
göre 5.416.031 TL “Net Dönem Zararı” oluştuğu anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin 
düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 yılı hesap dönemine ilişkin 
olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına, oybirliği ile karar verildi. 

6. Gündem Maddesi: 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi 
ve onayına sunulması, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

2010 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımları Genel Kurul’a okuyorum. 

Yapılan bağış ve yardımların uygunluğunu oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

2010 Hesap Dönemi’nde yapılan bağış ve yardımlar toplantıya katılan hissedarlara  okunarak 
bilgilendirildi. Yapılan bağış ve yardımlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. 
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7. Gündem Maddesi: Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması 
ve ücretlerinin tespiti,

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Türk Ticaret Kanununda münhasıran Genel Kurul’un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak 
üzere, sair hususlarda Genel Kurul’un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç
olmaksızın 1 yıl süreyle ancak her halükarda 2011 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 
2012 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Prysmian 
(Dutch) Holdings B.V.’yi temsilen Sayın Mahmut Tayfun Anık, Francesco Luciano Giovanni 
FANCIULLI, Fabio Ignazio ROMEO ve Ercan KARAİSMAİLOĞLU’nun Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine seçilmelerini ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret
ödenmemesini oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Türk Ticaret Kanunu’nda münhasıran Genel Kurul’un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak 
üzere, sair hususlarda Genel Kurul’un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç
olmaksızın, 1 yıl süreyle ancak her halükarda 2011 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 
2012 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Prysmian 
(Dutch) Holdings B.V.’yi temsilen Sayın Mahmut Tayfun ANIK, Francesco Luciano Giovanni 
FANCIULLI, Fabio Ignazio ROMEO ve Ercan KARAİSMAİLOĞLU’nun Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret
ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 

8. Gündem Maddesi: Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin
belirlenmesi,

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Denetleme Kurul’u üyeliklerine 1 yıl süreyle her halükarda 2012 yılında toplanacak olan 
Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Hikmet Türken ve Raşit Yavuz’un 
seçilmelerini, Denetleme Kurulu Üyelerinin herbirine 01 Nisan 2011 tarihinden sonra
hesaplanmak ve yıllık olmak üzere 1.350 TL. brüt ücret ödenmesini oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Denetleme Kurul’u üyeliklerine 2011 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 1 yıl süreyle 
her halükarda 2012 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere 
Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken’in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu 
Üyeleri’nin herbirine 1 Nisan 2011 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.350.- TL brüt ücret 
ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 
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9. Gündem Maddesi: SPK’nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği kapsamındaki ilişkili taraflar 
arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi 
verilmesi,

Teklif: (A. KOVALI)

Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında 
Seri: IV No: 41 sayılı tebliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgilli olarak Genel Kurul’a 
izahat verilmesi,

SPK’nın transfer fiyatlarında değerleme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği 
20 Mart 2008 tarihinden itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre; payları borsada işlem 
gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri 
işlemlerinde her bir işlemin tutarının, ortaklığın kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya 
açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının 
%10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, kurulca 
esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması (şartların adil ve makul 
olup olmadığına ilişkin) zorunludur. Bu bağlamda Şirketimiz Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 
Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözkonusu değerleme 
işlemin yapılması konusunda anlaşmış, değerleme çalışmaları sonucunda işlem şartlarının adil 
ve makul olduğu rapora bağlanmıştır. Yapılan işlemlerin uygunluğunu onaylarınıza 
sunuyorum.

Tutanak Metni:

Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki  
“halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerleme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 
sayılı Tebliği” kapsamındaki ilişkili taraflar arası varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri 
işlemleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kapital Karden Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2010 yılı raporları Genel Kurul’a okunup, bilgi verildi. 

10. Gündem Maddesi: Şirket ana sözleşmesinin 3., 4., 6. ve 23. maddelerinin Sermaye 
Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği 
şekilde tadili ve 6. maddedeki değişiklik kapsamında şirket kayıtlı sermayesinin 
135.000.000,00-TL’ye yükseltilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un 
oylarına sunulması, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Ana sözleşmenin 3., 4., 6. ve 23. maddelerine ilişkin değişiklik önerileri görüşülecek olup, 
maddelerin eski ve yeni halleri ve değişiklik gerekçeleri aşağıda yer almaktadır. 

Tutanak Metni:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.02.2011 tarih, B.02.1.SPK.0.13-404/2329 
sayılı izni ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2011 
tarih, B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-1542-27305-1371 sayılı izinleri ile uygun görülen, Esas 
Sözleşmemizin 3.,4.,6.,23. maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve 6. 
maddede değişiklik kapsamındaki şirket kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000,00-TL’ye 
yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
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ESKİ MADDE 
Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu: 

a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve
bunların parça ve teferruatı,ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle 
mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak. 

b- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere 
tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, 
ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve 
satmak, kira ile bina tutmak.

c- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her 
nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni,işletme rehni, kefalet, banka garantisi 
şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek. 

d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmaki 

e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya 
satmak.

f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt 
işleri yapmak.  

g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek.

h- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır.  

Yukarıda gösterilen maumelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere 
girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey’etin tasdiki ve gerekli 
kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir. 

YENİ MADDE 
Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu: 

a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparay, alet ve edevat ve
bunların parça ve teferruatı,ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle 
mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak.  

b- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere 
tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, 
ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve 
satmak, kira ile bina tutmak.

c- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her 
nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni,işletme rehni, kefalet, banka garantisi 
şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek. 

d- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak. 

e- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya 
satmak.

f- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt 
işleri yapmak. 

g- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek.

h- Şirketin menfaati ile ilgili sair bilcümle faaliyette bulunmaktır. 

Yukarıda gösterilen maumelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere 
girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey’etin tasdiki ve gerekli 
kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir. 

3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uyulur.
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ESKİ MADDE 
Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Bursa Yolu No:1 Mudanya Bursa’dır. Adres 
değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete 
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini 
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil edilmiş 
adresindeki değişikliklerden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nu 
haberdar eder.

Şirket yurtiçinde şubeler, fabrika ve atelye gibi işletmeler ve yurt içinde ve dışında 
muhabirlikler ve ajanlıklar tesis edebilir. Şube açılış ve kapanışlarından Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına bilgi verilir.  

YENİ MADDE 
Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: 

Şirketin merkezi Mudanya’dadır. Adresi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No: 51 
Mudanya Bursa’dır. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret 
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş 
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nu haberdar eder. 

ESKİ MADDE 
Madde 6 – Kayıtlı Sermaye : 

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000,00 (seksen milyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 10.-(on) 
Yeni Kuruş itibari değerde 800.000.000 (sekizyüzmilyon) hisseye bölünmüştür. 

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim 
sebebiyle toplam paysayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL.lik 100 adet pay karşılığında 10.- 
Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu 
paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 39.312.000,00-YTL.dir. Çıkarılmış sermayenin 
219.652.992 adedi nama yazılı bakiye 173.467.008 adedi ise hamiline yazılıdır. 
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. 
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YENİ MADDE 
Madde 6 – Kayıtlı Sermaye : 

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.- (bir) 
Türk Lirası itibari değerde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) hisseye bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 
2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 
Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 112.233.652,00 - (yüzonikimilyonikiyüz-
otuzüçbin altıyüzelliiki) TL’dır. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır. 

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı 
hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. 

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken once 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değisiklik 
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus’ta yer alan “Yeni” 
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kurus olarak değistirilmistir. Bu 
değisim sebebiyle toplam pay sayısı azalmıs olup, 1.000 TL’lik 100 adet pay karsılığında 10 
(Yeni) Kurus nominal değerli 1 pay verilmistir. 

Bu defa Şirket paylarının nominal değeri 10 Kuruş iken 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalacak olup, 10 Kuruşluk 10 adet pay karşılığında 1 
Turk Lirasi nominal değerli 1 pay verilecektir.  

Sözkonusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları 
saklıdır. 

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
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ESKİ MADDE 
Madde 23 – Ana Sözleşme tadili : 

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanabilir 
ise) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznini ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tasdikini 
gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. 

YENİ MADDE 
Madde 23 – Ana Sözleşme tadili : 

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
iznini ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde 
tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.

11. Gündem Maddesi: SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine 
verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

2010 yılı faaliyet döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve 
İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatleri Genel Kurul’a okuyorum. 

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile ilgili yukarıda 
belirtilenlerin dışında elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmamakta olup 
uygunluğunu bilgilerinize sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine 
verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Olağan 
Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunuldu. 
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12. Gündem Maddesi: 2010 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri 
gerçekleştirerek şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, 
Şirket genel prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye 
verilmesine ve ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate 
alınarak belirlenmesine ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel 
Müdür Francesco Luciano Giovanni Fanciulli’ye yetki verilmesi hususunun Genel Kurul’un
tasvibine sunulması, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Şirket genel prensipleri çerçevesinde 2010 yılında ikramiye kazanmayı hak eden personele 
ikramiye bedellerinin ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel 
Müdür Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI’ye yetki verilmesini oylarınıza 
sunuyorum.

Tutanak Metni:

2010 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirerek Şirket 
hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve ikramiye 
bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen hedefler dikkate alınarak belirlenmesine 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Francesco 
Luciano Giovanni Fanciulli’ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

13. Gündem Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası 
Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ ile mevcut sözleşme gereği 2011 yılı faaliyet 
ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun 
onaylanması, 

Teklif: (Ö. DEMİRDÖVEN)

Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul tarafından da 
onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkındaki Tebliğ ile Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan mevcut sözleşme 
gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte Touche 
Tohmatsu) uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

14. Gündem Maddesi: Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Etik Kodu’nun Genel Kurul 
görüş ve onayına sunulması, 

Teklif: (A. KOVALI)

Şirket Etik Kodu’nun Genel Kurul’a okunması. 

Tutanak Metni:

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin Etik Kodu Olağan Genel Kurul’un görüş ve onayına 
sunularak oybirliğiyle kabul edildi. 
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15. Gündem Maddesi: Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel 
Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan 
işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi, 

Teklif: (Y. TÜRSOY)

Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış 
olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir 
sonraki senenin Olağan Genel Kurulu’na kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul 
alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibini 
onaylarınıza sunuyorum.  

Tutanak Metni:

Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış 
olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir 
sonraki senenin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul 
alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibine 
oybirliğiyle karar verildi. 

16. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 
334 ve madde 335 uyarınca işlem yapmalarına izin verilmesi, 

Teklif: (Y. TÜRSOY)

T.T.K. 334 ve 335 maddeleri hakkında Genel Kurul’ a izahat verilmesi. 

Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler hakkında izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Tutanak Metni:

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı 
muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

17. Gündem Maddesi: Dilekler ve Kapanış.  

Toplantı Kapanışı - 1: (F.FANCIULLI)

Gündemde daha önce görüşülen ilk 16. maddeye ilişkin soru ve görüşleriniz varsa 
cevaplamaya hazırım.  

Türk Prysmian’a yıllardır güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile 
çalışan tüm personelimize teşekkür eder, 2011 yılının ülkemize, sektörümüze ve 
yatırımcılarımıza değer katmasını ve şirketimiz için başarılı geçmesini dilerim. 

Toplantı Kapanışı - 2: (Ö.DEMİRDÖVEN)

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapatıyor ve pay sahiplerimizi 
saygı ile selamlıyoruz. 

Tutanak Metni:

Başkan; güvenini esirgemeyen müşterilerimize, tedarikçilerimize ve özveri ile çalışan tüm 
personelimize teşekkür ederek, 2011 yılının ülkemize, sektörümüze ve yatırımcılarımıza değer 
yaratarak başarılı geçmesini dileyerek, gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından 
toplantıyı kapattı.  

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 25 Mart 2011. 


