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POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİcARET ANONİM şİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan
Genel Kurul toplantısı 09.04.2015 tarihinde ~aat lO:OO'da şirket merkezi olan Halkalı Merkez
Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No : 9 Kat 6 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, T.T.K 416.
Maddesine göre yapılması istenen toplantıya İlan merasimine uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz
etmediği belirlendi.

Toplantı başlamadan önce yapılan incelemeler;

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.260.000.-TL
sermayesine tekabül eden 82.600.- adet hissenin asaleten toplantıda bulunduğu buna göre gerek kanun
gerekse ana sözleşmede belirtilen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman KUMRULU tarafından açılarak gündem
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Recep DİLBEN, Divan Katipliğine Mahir Eksilmez, oy toplayıcı olarak Kemal
ELDETME seçilerek divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için oybirliği ile yetki
verildi.

2) 2014 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal tablolar, Bilanço ve
kar zarar hesapları incelendi, okundu ve müzakere edildi, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği
ile kabul edildi.

3) Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü yapılan ayrı ayrı oylama ile oybirliği ile
ibra edildiler.

4) 08.0S.2013tari4inde 2012 yılına ait yapılan Olağan Genel kurul toplantısında, Yönetim kurulu
üyeliklerine 3 yıl süre ile seçim yapılmış_ olup, Yönetim kurulunun görev süreleri henüz
dolmadığından liye seçimi yapılmamıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesi
kapsamında Bağımsız Denetleme hakkındaki Bakanlar kurulu kararı gereği; Yönetim Kurulu'nun
almış olduğu karara istinaden 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi Bağımsız Denetimini yapmak
üzere, 433672 Ticaret Sicil Numasına kayıtlı Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursaray Apt.No : 3
Kat 4-5 Daire 14-16 34]45 İncirlilBakırköy/İSTANBUL adresinde mukim, Anıl Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar
verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinden Ufuk Süleyman KUMRULU ve Vildan Kumrulu'ya 20 i4 yılı
içerisinde Huzur hakkı olarak toplam 276.000 tl menfaat sağlanmıştır.2015 yılı İçinde aynı
menfaatlerin sağlanmasına devam edileceğine, Denetçiye verilecek ücret miktarı için Yönetim
Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiile karar verildi.
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7) Anasözleşrnenin, Şirketin Yönetim kurulu üyelerinin Görev Bölümünü düzenleyen ll.maddesinin
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

Yeni şekil

Yönetim Kurulu üyelerinin Görev bölümü

Madde 11

Yönetim Kurulu, sahip olduğu yönetim yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.
Bu durumda, Şirket yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 36711 'inci maddesine uygun bir
yönerge düzenler.
Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile
sorumluluklan müzakere usulü ve rekabet yasaklan hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir

8) Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından yukarıda alınan kararlar okunarak yerinde
düzenlenen bu tutanak imza altına alındı. 09.04.2015 saat: 12:00 iSTANBUL
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