
HAZNEDAR  REFRAKTER  SANAYİİ  ANONİM  ŞİRKETİ'NİN
     31/03/2011 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DA  YAPILAN

         2010 ÇALIŞMA YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
       T U T A N A K

Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31/03/2011
tarihinde  saat  11:00'da  şirket  irtibat  bürosu  olan  Büyükçavuşlu beldesi Sazlıdere mevkii
Silivri   /  İSTANBUL  adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü'nün  30.03.2011       tarih   ve 18311      sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Sayın METİN YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya  ait  davet, kanun  ve  ana  sözleşmede öngörüldüğü  gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde , Türkiye  Ticaret  Sicil  Gazetesi'nin   09 Mart 2011     tarih  ve  7768  sayılı ve Yenigün
Gazetesi'nin  08/03/2011   tarihli  nüshasında  ilan  edilmek  suretiyle  toplantı  gün  ve  gündemini
de ihtiva edecek şekilde süresi içinde yapılmıştır.

1- Hazirun cetvelinin tetkikinden  şirketin  toplam , 10.500.000. TL'lık sermayesine tekabül

eden  1.050.000.000  adet  hisseden 3.954.597,40 TL'lık  sermayeye  karşılık 395.459.740 adet
hissenin  asaleten, 3.563.618,90 TL'lık  sermayeye  karşılık 356.361.890  adet   hissenin  de 
vekaleten  olmak  üzere ,751.821.630 adet  hissenin  toplantıda  temsil  edildiğinin görülmesi  
ayrıca Şirket Murakıbları Süreyya Avcıoğlu'nun toplantı
mahallinde hazır bulunduğu görülmesiyle toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
gerek  kanun  gerekse  ana  sözleşmede  öngörülen  asgari  toplantı nisabının mevcut olduğunun 
anlaşılması üzerine toplantı komiser Sayın Metin YÖNEY tarafından açılmış ve Divan Başkanlığına,
Sayın E.Yalım EREZ'in , Oy  Toplama  Memurluğuna  Sayın  Zekai EREZ' in ve katipliğe 
Salih  EREZ'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Divan Heyetine, toplantıya katılanlar adına toplantı tutanağının imzalanması için oy birliği ile

yetki verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin 2010 yılı ile ilgili Raporları okunmuş ve müzakere edilerek

oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- 2010 yılına ait Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, Bilanço ve kar/zarar

tasdik edilmesine,dağıtalabilir kar olmadığından,kar dağıtımının yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yapılan oylama sonucu 2010 yılındaki faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyeleri TTK 'nun 374.

maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak 
eden diğer hissedarların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.Yine yapılan oylama
sonucunda denetçilerde oybirliği ile ibra edildiler.

6-Şirket ortaklarının 31.12.2010 tarihinde yaptıkları olağan genel kurul tıoplantısında  Yönetim Kurulu

üyeleri ile Denetim kurulu üyeleri Üç yı l süre ile seçilmiş olduklarından bu konuda herhangi bir karar  
alınmamasına ve Gelecek  faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık,  6.000 TL  net,
denetçilerin her birine ise yıllık,  5.000   TL net ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7-T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerindeki yasaklayıcı hükümlerin Yönetim Kurulu Üyelerine 

uygulanmamasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız  Denetim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız dış denetim kuruluşu 

ile yapılan denetim  sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından söz isteyen de olmadığı için toplantıya 
son verilmiştir.

KOMİSER DİVAN BAŞKANI
 Metin YÖNEY E.YALIM  EREZ

OY TOPLAMA MEMURU KATİP
 Zekai EREZ Salih EREZ 


