GARANTi FAKTORiNG HizMETlERi ANONiM ~iRKETi'NiN
•
•
16.04.2009 TARIHINDE VAPllAN 2008 VIU
iMTivAZU PAY SAHiPlERi GENEl KURUl TOPlANTI TUTANAGI
Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi 'nin 2008 Yilina ait imtiyazll Pay Sahipleri
Genel Kurul toplantlsl 16.04.2009 tarihinde, saat 11 :30'da ~irket merkezi olan Eski BOyOkdere
Cad . Ayazaga K6y Yolu No:23 K.2 Maslak $i$Li iSTANBUL adresinde istanbul Sanayi ve
Ticaret il MOdOr10gO'n9n 15/04/2009 tarih ve 20360 saYll1 yazllartyla g6revlendirilen Bakanllk
Komiseri Sn . Metin YONEY'in g6zetiminde yapllml~tlr.
Toplantlya ait davet, kanun ve ana s6zle~mede 6ng6rOIdOgO gibi ve gOndemi de
ihtiva edecek ~ekilde TOrkiye Tici;lret Sicili Gazetesi 'nin 24 Mart 2009 tarih ve 7276 saYll1
nOshasl ve 20 Mart 2009 tarihli Once Vatan Gazetesi 'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrtca
nama yazlll pay sahiplerine taahhOtIO mektupla, toplantl gOn ve gOndeminin bildirilmesi
suretiyle sOresi ic;:inde yapllml~tlr .
Hazirun cetvelinin tetkikinden, ~irketin toplam 17.960.000,00-Tl'lik sermayesine
tekabOI eden 1.796.000.000- adet hisseden, imtiyazll pay sahiplerinin maliki oldugu
9.046.063,86-Tl'lik sermayeye kar~llIk 904.606.386- adet hissenin toplantlda temsil edildigi
ve b6ylece gerek kanun ve gerekse ana s6zle~mede 6ng6rOIen asgari toplantl nisabtnln
mevcut olu~unun anla~llmasl Ozerine toplantl Sn. Hakan bZDEMiR taraftndan aC;:llarak
gOndemin g6rO~Olmesine gec;:ilmi~tir .
1.

Divan Ba~kanllgl'na en bOyOk hissedart temsilen Hakan bZDEMiR, oy toplaYlclllglna Mustafa
Ertan TANRIYAKUl ve katiplige Mutlu BA$ARAN'ln sec;:ilmelerine oybirligi ile karar verildi.

2.

Genel Kurul Tutanaglnln imzalanmasl ic;:in Divan heyetine yetki verilmesine , oybirligi ile karar
verildi.

3.

$irketin , 16.04.2009 tarihli 2008 YIII Olagan Genel Kurul Toplantlsl 'nda oybirligi ile kabul edilen
gOndemin g6rO~Olmesine gec;:ildi.
2008 YIII faaliyet ve hesaplart hakktnda Y6netim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetc;:iler
Raporlartntn onaylanmaslna, 31 .12.2008 .. tarihli bilanc;:o ve kar zarar tablolartntn
onaylanmastna, Y6netim ve Denetim Kurulu Uyelerinin 2008 YIII faaliyetlerinden dolaYI nitelikli
olarak ibra edilmelerine , 200~ YIII Kar Dagltlmlna ili~kin altnan karartn onaylanmastna,
Y6netim ve Denetim Kurulu Uyeleri'nin sec;:imi ile huzur haklartntn tespiti konusunda ve
Y6netim Kurulu 'nca 2009 YIII baglmslz denetimi ic;:in sec;:ilen Baglmslz Denetim Kurulu~u ' nun
kabul edilmesi konusunda allnan kararlartn onaylanmastna, oybirligi ile karar verildi.

4.

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tebligleri dikkate allnarak 2009 ve takip edecek faaliyet
d6nemlerinde olu~acak ~irket kartnln dagltllmasl esaslartntn ~irket ortaklartntn da g6rO~ ve
dO~Onceleri altnarak, ~irketimizin finansman ihtiyac;:lartntn kar~llanmastna 6ncelik verilerek
belirlenmesi dileginde bulunuldu .
GOndemde g6rO~Olecek ba~ka konu kalmadlglndan Divan Ba~kanl toplantlYI kapattl.
Bu tutanak toplantl yerinde dOzenlenerek 5 nOsha olarak imza edildi .
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