KALESERAMĠK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMĠK SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: 71314
ġirketimizin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2013 Cuma günü, saat 15.00’de Ġstanbul ili, BeĢiktaĢ ilçesi, Levent,
Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri görüĢülecektir.
Merkezi Kayıt KuruluĢu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkinda Bilgilendirme” konulu ve 599 numaralı Merkezi kayıt KuruluĢu
Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı
Ģirketlere MEVĠTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluĢturulmasında KaydileĢtirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi
ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliĢkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına
yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak
istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ġirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluĢlara
baĢvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili
Merkezi Kayıt KuruluĢu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileĢtirilmiĢ olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.
Gerçek kiĢilerin kimlik göstermesi, tüzel kiĢi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri Ģarttır.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileĢtirmeyen hamiline yazılı pay senedi sahiplerimiz de pay senetlerinin
kaydileĢtirilmesi Ģartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce
bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriĢ kartları ile, nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız ise, toplantı günü ve
yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp giriĢ kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aĢağıdaki
örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile www.kale.com.tr adresindeki ġirket internet
sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8
tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ vekaletnamelerini ġirket Merkezine ibraz etmeleri
gerekmektedir.
ġirketimizin Genel Kurul ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkındaki Ġç Yönergesi, Ģirketimiz merkez ve Ģubelerinde ve www.kale.com.tr. Ģirket
internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuĢtur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
KALESERAMĠK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMĠK SANAYĠ A.ġ.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ :
1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi;
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve iĢlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından
yapılan bağımsız dıĢ denetleme kuruluĢu seçiminin görüĢülerek onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul ÇalıĢma Usul ve Esasları hakkında Ġç Yönergenin görüĢülerek onaylanması,
5. KapanıĢ.
VEKALETNAME
KALESERAMĠK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMĠK SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
ġirketimizin 29.03.2013 Cuma günü, saat 15.00’de Ġstanbul ili, BeĢiktaĢ ilçesi, Levent, Büyükdere Cad., Kaleseramik Binası toplantı
salonunda yapılacak 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………………………….. vekil tayin
ediyorum.
A)
a)
b)
c)
d)

TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet Nominal değeri
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

:…………………………………………..
:…………………………………………..
:…………………………………………..
:…………………………………………..
:…………………………………………..

ĠMZASI

:……………………………….

ADRESĠ

:……………………………….

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklamalar yapılır.

