KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay
Sahipleri

Özet Bilgi
Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formu Güncellmesi

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr
/sirket-bilgileri/genel/
1032-metemtur yatırım
enerji turizm ve inşaat aş

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara
ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri- Genel
Kurul Bilgilerimiz

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel
kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/922879

1.4. Oy Hakları

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 32,5

1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer
aldığı bölümün adı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın
kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine
ilişkin tutanak metni

Şirketimiz tarafından
Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri II, 14.1
No'lu "Sermaye
Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" uyarınca
hazırlanan 01.01.202031.12.2020 hesap
dönemine ait konsolide
finansal tablolarımıza
göre 57.581-TL. "Net
Dönem Karı" oluşmuş,
VUK hükümleri gereğince
ise 5.267.727-TL ‘'Net
Dönem Karı" oluşmuş
olup SPK'nın kar
dağıtımına ilişkin
düzenlemeleri dahilinde
2020 hesap dönemine
ilişkin olarak herhangi bir
kar dağıtımı
yapılamayacağı
hususunda pay
sahiplerinin

bilgilendirilmesine ve bu
hususun Genel Kurul'un
onayına sunulmasına oy
çokluğu ile karar
verilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Genel
Kurul
Tarihi

02/04
/2021

23/11
/2021

Genel kurul gündemiyle
Pay
ilgili olarak şirkete
sahiplerinin
iletilen ek açıklama
genel kurula
talebi sayısı
katılım oranı

0

0

% 53,81

% 32,03

Doğrudan
temsil
edilen
payların
oranı
% 21,78

% 0,001

Vekaleten
temsil
edilen
payların
oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir
şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı
bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul
toplantısında yöneltilen tüm soru ve
bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı
bölümün adı

Genel kurul toplantı
KAP'ta
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı
tutanağının ilişkili taraflarla
yayınlanan genel
bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı
ilgili madde veya paragraf
kurul bildiriminin
bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
numarası
bağlantısı

% 32,03

https://
www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/
922879

% 32,03

https://
www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/
979254

