
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

27 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 
Ticaret Odası   : İstanbul 
Sicil No           : 505868 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp 
karara bağlamak üzere 27.07.2016 Çarşamba günü saat 14.00’da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, 
Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.  
2015 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim 
Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu 
gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı 
Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yesilyatirimholding.com  
adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde 
Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen 
pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır 
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken 
toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden 
yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve 
yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki 
örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 
Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com 
adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) 
üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme 
“EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 
Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki 
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler 
lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna 
ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.  
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve 
“Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.  
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma 
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 
Saygılarımızla, 
 
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu  
 
 

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi: 
 
1.  Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,  
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 
3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi, 
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, 
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
6. TTK 363.  Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra 
edilmeleri, 
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 
9. Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması,  
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve 
görüşüne sunulması, 
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 

http://www.yesilyatirimholding.com/
http://www.yesilyatirimholding.com/


12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemi için denetçi 
olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi, 
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 
kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,  
15.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine 
sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,   
16.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, 
17.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında bilgi 
verilmesi,  
18.Dilekler ve Kapanış. 
 
 

Ek: 

Tadil metni,  

Vekaletname  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni 

ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

 
SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 7: 
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 
22.03.2003 tarihinde kurulmuştur.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2012 tarih ve 
11/396 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin 
menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak 
şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.  
 
Şirket’in kayıtlı sermayesi 750.000.000.- TL 
(yediyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL 
değerinde 750.000.000 (yediyüzelli milyon) adet paya 
bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL iken 
sermaye azaltımına ilişkin Sermaye Piyasası 
Kurulunun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan 
edilen “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı 
Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde 
Uyulacak İlke ve Esaslar” duyurusu kapsamında ve 
Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesi uyarınca T.C. 
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 06.12.2010 
tarih ve 2010/713 esas sayılı Kararı ile tayin edilen 
Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 20.12.2010 
tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal 
edilmesi suretiyle 2.250.000 TL’ye azaltılmıştır.  
 
Şirketin mevcut 6.750.000 TL’lik çıkarılmış 
sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı 
nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerde 
45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu 
olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2012 – 2016 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının 
bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım 
kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya 
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı 
içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini 
artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin 
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay 
ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.Tavan 
artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören 
genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel 
kurulunda TTK 389’uncu madde hükmü çerçevesinde 
onaylanır.  
 
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların 
her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 
oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; 
ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı 
takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B 
grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar 
çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları 
sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay 
sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak 
yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.  
 
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı 

 
SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 7: 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2012 tarih ve 
11/396 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 
Şirket’in kayıtlı sermayesi 33.750.000.- TL        

(otuzüçmilyonyediyüzellibin ) TL olup her biri 1 (bir) TL 
değerinde 33.750.000 (otuzüçmilyon yediyüzellibin) 

adet paya bölünmüştür.  
 
Şirketin mevcut 6.750.000 TL’lik çıkarılmış 
sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı 
nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerde 
45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu 
olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra 

Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi 
için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 
suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapılamaz. 

 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı 
içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini 
artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin 
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay 
ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan 
artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören 
genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel 
kurulunda TTK 454’üncü madde hükmü çerçevesinde 

onaylanır.  
 
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların 
her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy 

hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların 
yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A 
grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar 
karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak 
ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı 
takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin 
muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların 
tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.  
 
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı 
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma 
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç 
edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak 
üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde halka arz edilir.  
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış 
sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur.  
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket 
payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle 
çıkartılabilir.  
 
Sirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEKALETNAME 

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 
 
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin 27.07.2016 tarihinde saat 14:00’da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil Plaza 
Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………….’yi vekil tayin ediyorum. 
 

Vekilin(*);  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :  
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 
belirlenmelidir.  

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
Talimatlar:  
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul 
gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin 
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle 
verilir. 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,    

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması 
hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 

   

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı 
Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi, 
 

   

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi 
Raporunun okunması, 

   

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal 
Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

   

6. TTK 363.  Maddesi uyarınca yıl içerisinde, 
Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin 
onaylanması, 

   

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 
hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından 

   

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma 
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç 
edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak 
üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde halka arz edilir.  
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış 
sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur.  
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket 
payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle 
çıkartılabilir.  
 
Sirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 

hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 



ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde 
tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

   

9. Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap dönemine ilişkin 
kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,  

   

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel 
Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması, 

   

11.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 
belirlenmesi, 

   

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı hesap 
dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız 
denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin 
görüşülmesi, 

   

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri 
çerçevesinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 
rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen 
gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi 
verilmesi, 

   

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla 
yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi 
verilmesi,  

   

15. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 
Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel 
Kurul’un bilgisine sunulması ve 2016 yılında 
yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,   

   

16. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. 
maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, 

   

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler 
hakkında bilgi verilmesi, 

   

18. Dilekler ve Kapanış.    

 

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 
oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  
2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel 
talimat:  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.  
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
a) Tertip ve serisi * :  
b) Numarası/Grubu** :  
c) Adet-Nominal Değeri :  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :  
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin 
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)  
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi :  
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 

 


