KONU
: Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş’nin 30.03.2017
Tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında pay
sahiplerimizden gelen soruya Türk Ticaret Kanunun 437. maddesi uyarınca verilen cevaptır.
AÇIKLAMALAR :
30.03.2017 tarihinde saat 11:00’de yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı
sırasında pay sahiplerimiz tarafından Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş (“Boyner
Perakende” veya “Şirket”) yönetimine yöneltilen, kapsamlı olması nedeniyle Şirket
yetkilileri tarafından daha sonra yazılı olarak cevap verileceği bildirilen yönetim kurulu
üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaat tutarındaki artışa ilişkin soruya
Şirketimiz tarafından verilen cevap aşağıdaki şekildedir:
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarının 31. no’lu dipnotunda belirtilen
üst düzey yönetime sağlanan 60.013.422 TL tutarındaki faydalar, Boyner Perakende ve tüm
bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Genel Müdür ve Genel
Müdür Yardımcıları’nı kapsar. Bu tanımın içine, ücret, prim ve tüm yan menfaatler (benzin,
araç kiralama, telefon vb.) dahildir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında sadece bağımsız üyeler
menfaat almakta, diğerleri ise Yönetim Kurulu üyeliğinden kaynaklanan bir gelir elde
etmemektedir.
2016 yılındaki 2015’e göre artışı açıklayabilmek için, 2014 – 2016 yılları arasına, 2 senelik
döneme bakmak gerekir.
İki yıllık süreye bakılması gereği, 2015 yılında 2014’e göre çok düşük bir artış olmasından
kaynaklanmaktadır. 2014 yılında 47.122.764 TL olan ücret ve yan menfaatler, 2015 yılında
48.853.847 TL’ye yükselmiş, yani sadece %3,7’lik bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılında
Boyner Perakende’nin üst yönetimini oluşturan Başkan yardımcıları ve tüm bağlı
ortaklıklarımızın genel müdürleri ile birlikte Aymarka Mağazacılık A.Ş üst düzey yönetiminin
düşük maaş artışı ve prim almaması, menfaatlerdeki bu yıla dair düşük artış oranında etkili
olmuştur.
2016 yılına ilişkin olarak ise, Beymen Mağazacılık A.Ş’de görev yapan 14 üst düzey yönetici,
bu şirketimizin yüksek performansına bağlı olarak 2016 yılında ek prim almaya hak
kazanmıştır.
Bu nedenlerle, 2016 yılında 60.013.422 TL olan üst düzey yönetim ücret ve yan
menfaatlerinin 2014’e göre iki yıllık toplam artışı %27 olmuş, yıllık ortalama artış %13,5
olarak gerçekleşmiştir.
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