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21 TEMMUZ 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET

Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/07/2020 saat 11:00’da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1
B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2019 Faaliyet Yılına ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu
ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde,
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek
kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne
göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına
katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda
Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve http://www.mkk.com.tr/ adresinden edinebileceklerdir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini,
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http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih
ve 28861 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1
inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu
çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı
olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
2. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA
YAPILAN EK AÇIKLAMALAR
SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar
aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket
sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:
Bu Bilgilendirme Dokümanının yayımlandığı 19 Haziran 2020 tarih itibarıyla Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde çıkarılmış sermayesi 342.000.000 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ortaklığın Ünvanı
pladis Foods Limited
Ülker Aile Bireyleri ve Yıldız
Holding A.Ş.
Diğer

Pay Tutarı
174.420.000

Pay Oranı
%51,00

25.580.000
142.000.000
342.000.000

%7,48
%41,52
%100,00

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde
planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi:
01.01.2019-31.12.2019 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere
ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/ozet/859-ulker-biskuvi-sanayi-a-s
adresinden
veya
Şirketin
yatırımcı
ilişkileri
websitesi,
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx adresinden ulaşılabilir. Yönetim Kurulumuz 25.02.2020 tarihli kararı ve aynı
tarihli Kamu Aydınlatma Platformuna gönderilen duyurusu ile Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini yürütmekte
olan Mehmet TÜTÜNCÜ'nün, görev alanları ve sorumluluklarının artması sonucunda CEO görevinden ayrılma talebi uygun
görülmüş olup, kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin devamına ve Mete BUYURGAN'ın da CEO olarak
görevlendirilmesine karar verilmiştir
1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve
değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı
ibra edilmeleri ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş
oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile
ret gerekçeleri:
2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme
değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
Sermaye Piyasası uygun görüşü ve TC. Ticaret Bakanlığı izni alınması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “Tahviller ve
Benzeri Belge İhracı” II. Kısım 4 10’ncu maddesinin EK 1 de yer aldığı şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanacaktır.
3. 21 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi
gerçekleştirilecektir.
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi:
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan
Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer
belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
4.2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan
Dış Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer
belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5.2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan
2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin
görüşülerek karara bağlanması:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlemlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin
ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Ülker Ücret Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması.
Kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) 4.6.2 maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ücretlendirme esaslarını içeren Ülker Ücretlendirme politikasına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir. Ülker Bisküvi ücretlendirme
politikası hakkında bilgi EK-2 olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
8.Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespit.
Ülker Bisküvi yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 21 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona
ermektedir. Bu doğrultuda 21 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'inci
maddesi hükümleri kapsamında yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi
görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin 05.03.2020 tarihli komite toplantısında alınan kararına göre Kurumsal Yönetim
Tebliğinin ilgili maddeleri uyarınca yeni üyelerin aday gösterilmesi hususunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bu
doğrultuda 21 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden seçilmelerinde herhangi bir engel bulunmayan
mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin ve bağımsız yönetim kurulu adaylarımızın özgeçmişleri ve geçmiş dönem içerisinde yürütmüş
oldukları görevler hakkında bilgi EK-3 olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır
9.Şirket 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
Covid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19’un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye
şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak; şirketimizin sahip olduğu
her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak Şirketimiz öz
kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Şirketimiz
05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına; 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmaması,
53.890.937 TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851.410.700 TL
tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen
817.878.612. TL’lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97.154,77 TL’nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap
dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir
10. Şirket Esas Sözleşmesinin “Tahviller ve Benzeri Belge İhracı” II. Kısım 4-10’ncu maddesinin değiştirilmesi hususunda
karar alınması
Sermaye Piyasası uygun görüşü ve TC. Ticaret Bakanlığı izni alınması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “Tahviller ve Benzeri
Belge İhracı” II. Kısım 4 - 10’ncu maddesinin EK 1 de yer aldığı şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanacaktır
11. Şirketin Kar Dağıtım Politikası’nın genel kurulun onayına sunulması
Yönetim Kurulumuzun kararı ile EK-4 olarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Ülker Bisküvi Kâr Dağıtım Politikası"’nın ,
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacak, onaylanması durumunda
pay sahiplerimizin onayı ile yürürlüğe girecektir.
12. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için
Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2020 faaliyet yılına ilişkin
Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınacağı
bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye)'nin seçimi
Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
13.2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi
bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzca, 2019 yılında “Bağış Politikası” çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında
bilgi verilecek olup 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırı Pay Sahiplerine teklif edilecektir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin
ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12'nci maddesi hükümleri
çerçevesinde 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler
− Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.
15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için
yetki verilmesi:
Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet
edebilmesi, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak
olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki
verilecektir.
16.Kapanış

4. VEKALETNAME

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin 21/07/2020 Cuma günü saat 11:00’de Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/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:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza
sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

1.
2.,
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini
teminen ayrıca belirtilir.
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
EK 1-ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

II

II

Sermaye ve Hisseler

Sermaye ve Hisseler

4 – Tahviller ve Benzeri Belge
İhracı:

Madde 10 - Şirket yurt içinde ve
yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
satılmak üzere Türk Ticaret
Kanunu,
Sermaye
Piyasası
Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak
her türlü Tahvil, Finansman
Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar
ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya
Sermaye
Piyasası
Kurulu
tarafından kabul edilecek diğer
menkul kıymetler veya kıymetli
evrakı ihraç edebilir.

GEREKÇE

4- Tahvil Ve Borçlanma Aracı
Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası
Aracı İhracı:
4- Sermaye piyasası
uyum amaçlanmıştır.

mevzuatına

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın
öngördüğü yasal sınırlar içerisinde
yurt
içinde
ve
yurt
dışında
pazarlanmak üzere tahvil, finansman
bonosu
ve
borçlanma
aracı
niteliğindeki diğer sermaye piyasası
araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki
ihraç yetkisi Yönetim Kurulu’na
süresiz olarak devredilmiştir.

EK 2 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret
Kanunu mevzuatı gereğince, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu
üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir. Yönetim Kurulu
üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenerek, Genel Kurul onayına
sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına
dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette
üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına
uygun, şirketin strateji ve politikaları uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer
menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri
için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadedeki
performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkân dahilindedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan
değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek Genel Kurul’un bilgisine arz edilmekte ve Şirketin internet
sayfasında kamuya açıklanmaktadır.

EK 3 YÖNETİM KURULU ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Mehmet Tütüncü – Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard
Business School’da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore’da da çeşitli eğitimlere katıldı.İş hayatına 1981 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü’nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best
Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş’de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev
aldı.Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.’de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi
ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu
Başkanlığı ve Ulker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis
organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atandı. 2017 yılında Güney
Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO
Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve
Yıldız Holding CEO’luğu görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel
organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite’de de yer alıyor.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

Ali Ülker – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim aldı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard’da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De
Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi
Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak
başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış
Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda
Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı’na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise
Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005
yılında ise Ülker Grup Başkanlığı’na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten
Ali Ülker 29 Ocak 2020’de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve
tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker,
gençlere danışmalık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali
Ülker evli ve 3 çocuk babası.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

Murat Ülker – Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ülker 1959 yılında doğdu, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yaptı. 1982
yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen
Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD’de Continental Baking şirketinde staj yaptı,
bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa’da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde
bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı. Gruptaki görevine 1984 yılında
Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından
Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker,
bu süreçte, “Dikey Entegrasyon” modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu
Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008’den 2020 yılına kadar çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdü. 29
Ocak 2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdinge bağlı şirketlerde aktif görev almaya devam eden Murat Ülker, pladis
ve Godiva’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapıyor. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ülker, ailesiyle seyahat etmekten ve
yelken sporu yapmaktan hoşlanmaktadır. Murat Ülker’in ilgi alanları arasında hat sanatı ve modern resim de bulunuyor.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

İbrahim Taşkın- Yönetim Kurulu Üyesi
1965 yılında Trabzon’da doğan İbrahim Taşkın, ilkokulu Artvin’de, ortaokul ve lise öğrenimini de İstanbul’da tamamlamıştır. 1986
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Mahkemesi’nde Disiplin Subayı
olarak 1988 yılında Şanlıurfa’da tamamlamıştır.1989 yılından itibaren İstanbul Barosu’na Serbest Avukat olarak kayıtlıdır. 1990
yılından itibaren dört yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak,
Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Hukuku, Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir.2004 yılından
itibaren Yıldız Holding’te Hukuk İşlerinden sorumludur. Halen Yıldız Holding’in “Global Hukuk İşleri Başkanı’dır. Birçok şirkette
yönetim kurulu üyesi olarak halen görevli olup, çeşitli dernek ve vakıflarda kurucu, yönetici ve/veya üye olarak görev yapmaktadır.
Ayrıca, Holding’e bağlı şirketlerdeki sorumluluklarının yanı sıra, Yıldız Holding A.Ş.’de “Onur Kurulu Başkanı”, “Gıda Güvenliği ve
Savunması Kurulu Başkanı” ve “Global Hukuk İşleri Başkanı” olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce
bilmektedir.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

Hüseyin Avni Metinkale- Yönetim Kurulu Üyesi
1963 yılında doğan Hüseyin Avni Metinkale üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde
yaptı.Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda proje yöneticisi olarak başladı, ardından yönetici ortak
olarak Pripack Ambalaj A.Ş.’de görev aldı.2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği

ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Metinkale 2008 yılından bu yana Yıldız Holding Genel
Müdürü ve 2010 yılından bu yana da Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.Grubun çeşitli şirketlerinde
yönetim kurulu üyeliği bulunan Metinkale 2016 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Evli ve 4 çocuk
babası olan Metinkale İngilizce biliyor.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

Mete Buyurgan- Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Mete Buyurgan, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamış ve ardından Marmara İngilizce İşletme
fakültesinde “Human Resources Management” üzerine yüksek lisans derecesi almıştır. NewYork Üniversitesi’nde “Satış Yönetimi”
programını tamamlamıştır.Mesleki hayatına 1994-2005 yılları arasında Colgate Palmolive’de başlayan Mete Buyurgan Pazarlama
ve Satış departmanlarında birçok farklı rol üstlenmiş olup, en son Başer Colgate Palmoliv şirketinde Satış Pazarlama Direktörlüğü
pozisyonunda bulunmuştur. 2005 yılında Hobi Kozmetik A.Ş.’ye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış ve şirketin yeniden
yapılanma projesini yürütmüştür. Sonrasında, şirketin Dabur Ltd. India tarafından satın alınması işlemini sonuçlandırmış ve
mevcut sorumluluklarına ek olarak Dabur India Ltd. adına Türkiye bölgesini yönetmiştir. Bu görevini 2013 yılı Haziran ayına kadar
devam ettirmiştir.Aynı zamanda 2005-2012 yılları arasında PLAT (Private Label Association Turkey) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yapmıştır.Haziran 2013’de Yıldız Holding’de Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış ve Yıldız Holding bünyesi
içinde farklı şirketlerin yönetimini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ülker Türkiye Başkanlığı görevini yerine getirmiş olan
Mete Buyurgan. 2018 Kasım ayında Türkiye Bölgesi Başkanı olarak atanmış olup; Türkiye ile beraber sorumlu olduğu bölgeler
arasına Orta Asya, Rusya, Balkanlar ve Romanya da eklenmiştir.Evli ve 2 çocuk babası olan Mete Buyurgan, eski bir profesyonel
basketbol oyuncusu olup, seyahat etmekten ve spor aktivitelerinden hoşlanmaktadır.
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Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı

Pınar ILGAZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapısı ve İşleyişi, Kurumsallaşma,
Kurumsal Yönetişim, TKY’dir. 1989 yılında Emlak Bankası’nda Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı
bankada yatırım kredileri değerlendirme biriminde görev almıştır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş’de 3 yıl Finansman Müdür
Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından beri ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık’ta Yönetici
ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma
Projeleri, Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projelerinde 100’ü aşkın kurum ile çok farklı sektörlerde ve farklı
büyüklükteki şirketlerde yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştirmiştir. Perakende sektöründe uluslararası mağazacılık alanında
ve gıda sektöründe üretim ve uluslararası satış ve pazarlama alanında önde gelen şirketlerle yönetişim, strateji, organizasyon,
kurumsal performans yönetimi konularında uzun dönemli danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi’nde
– Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Osgd), Yönetim
Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi, TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, Wep’s (Women
Empowerment Principles – Un Women) Çalışma Grubu Üyesi Olarak Görev Yapmaktadır. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın”
programına seçilmiş, Türkiye’de seçilen İlk Gruptaki 40 Kadın Yönetici ile birlikte, Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye Olma
Yönünde Hazırlıkların, Bilgilendirme ve Mentor Yönlendirmelerini İçeren Program Dahilindeki Eğitimleri Tamamlamıştır. Kurumsal
Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, Yazarlarındandır.
1.Argüden Yönetişim Akademisi – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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2.Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3.Yönetim Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi
4.TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi
5.WEP’S (WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES – UN WOMEN)
Çalışma Grubu Üyesi
6. Sok Marketler – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet BAL -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1957 yılında Tokat’ta doğan Ahmet Bal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nü bitirerek Maliye
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na girmiştir. 1991 yılında Baş Hesap Uzmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik unvanını alan Ahmet
Bal, 1992 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) almış; 1994 yılında
Anadolu Endüstri Holding’de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında, Anadolu
Grubu Yurtdışı Coca-Cola operasyonlarından sorumlu Efes Sınai Yatırım Ticaret A.Ş. Finans Direktörlüğü, 1998-1999 yılları
arasında Efes Sinai Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding Mali İşler
Başkanlığı’nda Otomotiv, Finans ve Kırtasiye Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 20062012 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding’de Grup Şirketlerinden Sorumlu Denetim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.
2013-2018 yılları arasında Anadolu Grubu Şirketlerinin Denetiminden Sorumlu Denetim Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bal,
evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Murat YANLIZOĞLU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek
endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır.Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında
girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim
danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers & Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici,
kurucu ve ortak olarak Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini
yönetti. 2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı.
Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların “baştan” doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında
çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu
üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda
ve sosyal medyada paylaşarak “iyi” yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.
2019 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler
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EK 4 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer
yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları
doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile
şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek sureti ile Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar
doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının
tamamı, yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, her hesap yılı için dağıtılabilir net karının azami %70’ini
nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon
ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve
küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu
oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Genel Kurul, daha yüksek oranda kâr payı dağıtılmasına karar verebileceği
gibi, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedeklere ayırabilir. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını
teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay
sahiplerine bilgi verilir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi
mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar
payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul
tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat
hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Üsküdar 34692 İstanbul
T_0216 524 29 00 F_0216 316 43 44 - Büyük Mükellefler V.D.No: 9060022039
Mersis No: 0906002203900012- KEP Adresi: ulkerbiskuvi.muhasebe@hs03.kep.tr
Tic.Sic.No: 41603 - www.ulker.com.tr – www.ulkerbiskuvi.com.tr

