SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 29.07.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.07.2022 Cuma günü, saat 14:00’te Tatlısu Mah.
Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen
Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları HakkındaTebliğ hükümleri
çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Tebliği 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 genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından
düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar
listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul
gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Listesi” esas alınmaktadır. Bu
listede adı bulunan pay sahiplerinin Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, gerçek kişilerin
kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya eloktronik ortamda
bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
(MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli
elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda katılmaları
mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ‘’Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (e-GKS)’’ ve ‘’Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’’
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.suwencompany.com
adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasu Kurulu’nun II-30.1 sayılı
‘’Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde’’ öngörülen hususları da
yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda
düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suratiyle vekaletnamelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan
vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve “Olağanüstü Genel Kurul
Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul’a katılacak pay
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve
esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından
bilgi alabilirler.
Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü, Vekaletname
Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS’de ve
www.suwencompany.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması
gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde
yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay
sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği
hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Ortağın AdıSoyadı/Ticaret Unvanı
BİROL SÜMER
INTİLUX SARL
ALİ BOLLUK
ÇİĞDEM FERDA SÜMER
DİĞER
TOPLAM

Sermayedeki Payı(TL)
11.531.248
11.516.250
9.125.000
2.000.002
21.827.500
56.000.000

Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
20,59
20,56
16,29
3,57
38,99
100

28,33
15,15
22,53
5,26
28,73
100

Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000 TL (elli altı milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası)
nominal değerinde toplam 56.000.000 adet A ve B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan,
5.000.000 (beş milyon) adedi A grubu paydan, 51.000.000 (elli bir milyon) adedi B grubu paydan
oluşmaktadır.
A grubu paylar imtiyazlıdır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda
oy hakkı imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A grubu payların oy hakkı imtiyazı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine
genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu’nun 479/3. maddesi
uyarınca A grubu payların sağladığı oy hakkı imtiyazı esas sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü genel
kurul maddeleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasının görüşüldüğü genel kurul maddelerinde
uygulanmaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 479/3. maddesinde hükmünde belirtilen bu durumlarda her bir
A grubu payın 1 (bir) adet oy hakkı bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesi uyarınca
imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların
alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul
edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesinde işbu
esas sözleşmede belirtilen nisaplara uyulur.
Yönetim kurulu üyelerinden üç tanesi A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel
kurul tarafından seçilir.
Söz konusu A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki
üyelerden olacaktır.
Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği
kişiler arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve
Faaliyet Değişiklikleri:
Yoktur.
2.3 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.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi görüşülecek
olup, aşağıda yer alan 3.3 nolu maddede konuya ilişkin bilgiler yer almaktadır.
2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Yoktur.
2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte,
esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Yoktur.
29.07.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1.

Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları
ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik”
(“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını

yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da
seçebilir.
2.
Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı
başkanlığına bilgi verilecektir.

3.
Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim
Kurulu üyesi olarak Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin YK
kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi görüşülecektir.
SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas
sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görevlerinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın yerine seçilen
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
İlgili yönetim Kurulu kararı ile bağımsız üye olarak seçilen Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan
Ander'in bağımsızlık beyanları EK’de sunulmaktadır.
4.
2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin
görüşülerek karara bağlanması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerine
2022 yılında verilecek huzur hakları tespit edilecektir.
5.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim
Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun
onayına sunulması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 01.01.202231.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
yapılacaktır.
6.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara
İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikasının Genel kurul
Onayına sunulması,
SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve söz konusu tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim
ilkelerine uyum amacıyla oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika,
Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurulun bilgi ve onayına
sunulacaktır. Söz konusu Politikaların KAP bildirimine ilişkin linkler aşağıda sunulmuştur.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041310
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041308
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041312
7.

Dilek, öneriler ve kapanış.

