
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

2 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

GÜNDEM  

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

 

2. 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 

 

3. 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal 

tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması, 

 

4. 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal 

tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

6. 2020 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel 

Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin 

görüşülerek karara bağlanması, 

 

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti, 

 

9. Yönetim Kurulu’nca belirlenen “PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

A.Ş.”nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

 

10. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında 

pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,  

 

11. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket’in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim 

Kurulu’nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı’nın Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2020 yılı içinde Şirket’in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya 

menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

13. Şirket’in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 yılı faaliyetleri 

hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,  

 

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 

ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, 

 

15. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. 


