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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  artan odak alanlarını organizasyonel olarak da desteklemek, sürekli değişim ile  bilgiyi en etkin şekilde 
yönetebilmek ve teknoloji satışlarımıza ivme getirmek amacıyla, ekibimize üst düzey bir katılım söz konusudur.

01 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür (CEO) olarak atanan Sayın Oral Tugay Tuntaş, görevine bugün
itibariyle başlamıştır. Son 7 yıldır IBM Türkiye'de Uluslararası İş Ortakları'ndan Sorumlu Ülke Müdürü olarak görev alan 
Sayın Tuntaş, büyüme-hedef odaklı iş geliştirme ve teknoloji satışı alanında 1997'den beri IBM'de, satış birim yöneticisi, 
satış direktörü, satış  müdürü, bölge müdürü gibi çeşitli rollerde de sorumluluk almıştır. Alanında pek  çok ödülleri 
bulunan ve 50'yi aşkın büyük ölçekli uluslararası teknoloji  projesi yönetmiş olan Sayın Tuntaş, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olup, aynı zamanda 2 çocuk 
babasıdır.

Şirket'imizde 2013'ten bugüne Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Dr. Doğan Demir, yeni dönem için Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilmiş olup aynı zamanda CKO (Chief Knowledge Officer) olarak bilginin organizasyondaki değişken sürekliliği 
ve teknoloji çıktıları konusunda yapmış olduğu çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Değerlerle yönetim ve etkin organizasyon konusu birincil önceliği olan Şirket'imizin, sürdürülebilir büyüme stratejileri 
kapsamında yapmış olduğu değişimi memnuniyetle kamuoyuna duyururuz.

Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…

www.papilon.com.tr

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.
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