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BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 

15 MAYIS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı 

gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir adresindeki 

Banvit tesislerinde yapılacaktır. 

 

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya 

temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya 

sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay 

sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. 

 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 

28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel 

Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca 

oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün 

pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi 

pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. 

Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri 

zorunludur. 

 

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri 

durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı 

kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı 

kaldırmaları gerekmektedir. 

 

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya  www.banvitas.com 

adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy 

Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce 

onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. 

Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. 

Dolayısıyla pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine 

gerek bulunmamaktadır. 

 

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2019 yılına 

ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, 

elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir adresindeki şirket 

merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz 

internet sitesinden ulaşılabilir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 

Yönetim Kurulu  

http://www.banvitas.com/
http://www.banvitas.com/
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan 

gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde 

ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları: 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579 TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı 

ödenmiş olup, her biri 1 Türk Lirası değerinde 100.023.579 paydan oluşmaktadır. Şirketimizde oy haklarının 

kullanımına yönelik, ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.   

 

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

PAY SAHİBİ PAY ADEDİ PAY ORANI (%) 

TBQ Foods GmbH 91.727.011,82 %91,71 

Halka Açık 8.296.567,18 %8,29 

TOPLAM 100.023.579 %100,00 

 

2. 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: 

 

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 

planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. 

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.kap.org.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak 

iletmiş oldukları talepleri: 

 

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne iletilmiş 

herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır. 

 

4. 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: 

 

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun 

olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere 

ilişkin bilgiye Ek-2’de yer verilmiştir. 
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15 MAYIS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 

 

“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”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul 

toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine 

uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da 

seçebilir. 

 

2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 

önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”), Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2019 Yönetim Kurulu Yıllık 

Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir. 

 

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 

önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve 

şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim 

Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 

önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP’ta ve 

şirketimizin www.banvit.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 

2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve 

onayına sunulacaktır. 

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve 

hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

6. 2019 yılı kârının dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde verdiği 

önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 

 

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 

100.327.370,25  TL (yasal kayıtlara göre) “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup kar dağıtım politikamız, uzun vadeli 

stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım 

önerimiz Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

Bu kapsamda, kar dağıtım önerimize ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar 

Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek-1’de yer almaktadır. 

 

7. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu 

tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul 

onayına sunulması ve karara bağlanması. 

http://www.banvitas.com/
http://www.banvitas.com/
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Lorival Nogueira Luz Junior’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Carlos Alberto Bezerra de Moura 

atanmıştır. Söz konusu üye ataması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyenin 

özgeçmişi Ek-2’de yer almaktadır. 

 

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim 

yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim 

Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar Yönetim Kurulu 

üyesi olarak seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum 

amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.  

 

Esas sözleşmemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

kapsamında, en az bir, en çok üç yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare 

edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir.  

 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz 

tarafından alınan karar ile Sn. Orhan Cem ve Sn. Levent Avni Ersalman Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı 

olarak belirlenmiştir. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3’de sunulmaktadır. 

 

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret 

Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin 

ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine 

sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası 

Ek-4’te yer almaktadır. 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 7 numaralı dipnotunda ise 2019 yılı içinde 

Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi. 

 

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız 

tarafından belirlenecektir. 

 

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 

yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması. 

 

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 11.03.2020 tarihli 

toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki 

ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

12. Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 

finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, 

esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel 
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kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 4.354 

TL’dir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 

 

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü 

kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz 

ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen 

gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte 

olup, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa 

yer verilmiştir. 

 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer 

verilmiştir. Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Sermaye Piyasası 

Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay 

Sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

SPK’nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, 

yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 

sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması 

ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası 

hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla 

girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir 

gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.  

 

2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren 

önemli bir işlem olmamıştır. 

 

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin 

verilmesi. 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci 

maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak 

Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  

 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da 

ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

17. Dilek ve görüşler. 

 

18. Kapanış. 

 

 

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu 

Ek-2: Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi 

Ek-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları 

Ek-4: Ücret Politikası  
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EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU 

 

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 

1. Ödenmiş Sermaye 100.023.579 

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.548.963 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 

ilişkin bilgi Bulunmamaktadır 

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 140.922.940 133.949.150 

4. Ödenecek Vergiler ( - ) 30.352.126 28.345.975 

5. Net Dönem Kârı ( = ) 110.570.814 105.603.175 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.280.158,75 5.280.158,75 

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 105.290.655,25 100.323.016,25 

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 4.354 4.354 

10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 105.295.009,25 100.327.370,25 

11. 

Ortaklara Birinci Kar Payı - - 

-Nakit - - 

-Bedelsiz - - 

- Toplam - - 

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı - - 

13. 

Dağıtılan Diğer Kar Payı 

- Yönetim kurulu üyelerine 

- Çalışanlara 

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 

- - 

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı - - 

15. Ortaklara İkinci Kar Payı - - 

16. Genel Kanuni Yedek Akçe - - 

17. Statü Yedekleri - - 

18. Özel Yedekler - - 

19. Olağanüstü Yedek - - 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - 

 

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

 

 GROUP (*) 

TOPLAM DAĞITILAN 

KAR PAYI 

TOPLAM DAĞITILAN NET KAR 

PAYI / NET DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

PAYA İSABET EDEN KAR 

PAYI, NET 

NAKİT (TL) 
BEDELSİZ 

(TL) 
ORANI (%) NAKİT (TL) 

BEDELSİZ 

(TL) 

NET TOPLAM - - - - - 

 

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir. 
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EK-2: YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ 

 

 

CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA - ÖZGEÇMİŞ 

 

Federal do Rio de Janeiro-UFRJ Üniversitesi’nin muhasebe bölümünden mezun olan Carlos Alberto Bezerra De 

Moura, Finansal Yönetim üzerine Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro'da (FGV / RJ) yüksek lisans derecesini 

tamamlamış ve Kellog Yönetim Okulu’nun bir uzantısı olan Fundação Dom Cabral'dan İdari Yönetim alanında MBA 

derecesi almıştır. Mayıs 20-Eylül 2019 tarihleri arasında Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração'nun 

(CBMM) İcra Kurulu Başkanı ve CFO'su olarak görev yapmıştır. Kasım 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında 

Diagnósticos da América S.A.'nın (DASA) Kurumsal Başkan Yardımcısı ve CFO'su görevini üstlenmiştir. Sayın 

Moura ayrıca toptancılık sektöründe görev yapmış ve Aralık 2001-Kasım 2009 tarihleri arasında Itaú Unibanco 

Holding Financeira'nın ortağı olmakla beraber daha önce Banco Bozano, Simonsen ve Deloitte Touche Tohmatsu'da 

çalışmıştır. Halihazırda, BRF SA’da Finans’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini devam ettirmektedir.  
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EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

 

 

ORHAN CEM – ÖZGEÇMİŞ 

 

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Orhan, 1996’da PwC’de çalışmaya başladı ve 

ortak olarak devam etti. Kurumsal Strateji, Birleşme ve Devralma, Değerleme ve İşlem Hizmetlerini içeren 

danışmanlık hizmetlerinde 28 yıllık deneyimden sonra emekli oldu ve serbest meslek danışmanı olarak çalışmaya 

devam ediyor. Darüşşafaka Derneği’nin bir üyesidir. 2013 - 2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapmıştır ve halen Eğitim Komitesi üyesidir. 

 

 

LEVENT AVNİ ERSALMAN – ÖZGEÇMİŞ 

 

1979 - 1983 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği, 1985 yılında Ohio Akron Üniversitesi’nde 

Finans eğitimi aldı. Koçbank A.Ş.’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra Benkar A.Ş.’de 4 yıl boyunca genel müdür 

olarak görev yaptı. Eczacıbaşı Holding’de 7 yıl başkan yardımcılığı yaptı. Halen McKinsey Company’de kıdemli dış 

danışman olarak görev yapmaktadır. 
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ORHAN CEM – BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

  



10 

 

LEVENT AVNİ ERSALMAN – BAĞIMSIZLIK BEYANI 
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EK-4: ÜCRET POLİTİKASI 

 

 

“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 

 

Ücret politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey 

Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır. 

 

1. Yönetim Kurulu 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ve yıl sonunda alacakları prim ve opsiyonlar her yıl Genel Kurul tarafından 

belirlenir. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı 

ödeme planları kullanılmaz.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.  

 

2. Üst Düzey Yöneticiler  

 

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. 

 

Ayrıca yıl sonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun görülen tutarda prim 

ödenebilir. 

 

Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. 

 

3. Gizlilik 

 

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi 

dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.” 

 


