EKĐZ KĐMYA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2015 FAALĐYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30’da 1456 Sokak
No:10/1 Punta Đş Merkezi Kat:8 Alsancak/ĐZMĐR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri
görüşülecektir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen
Sermaye Piyasası Araçlarına Đlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri
çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi
Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi
Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri
çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel
Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname
ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek
ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve
http://www.mkk.com.tr/ adresinden edinebileceklerdir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için
vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz
ile www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim
Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim Đlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve
www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ
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Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması,
görüşülmesi ve karara bağlanması,
2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara
bağlanması,
Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için
Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu’nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,
Yönetim Kurulu üyelerine, TTK’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin
verilmesi,
Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat
olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

14- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 4. ve 14. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
ESKĐ ŞEKLĐ
Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri
Madde 4- Şirket’in merkezi Đzmir’dedir.
Adres: Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak- ĐZMĐR
Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D
Alsancak-ĐZMĐR
ITOB Fabrika Üretim Adresi: ĐTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030
Sokak No:15 Tekeli Menderes-ĐZMĐR
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile
uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka
şubeler de açabilir.

YENĐ ŞEKLĐ
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4- Şirket’in Merkezi Đzmir ili Şehitler Caddesi 1508 Sokak
No:4 35230 Alsancak’ tır.

Genel Kurul
Madde 14 - Genel Kurul’da aşağıdaki hükümler uygulanır.
a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır.
Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli,
bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye
uygun olarak yürütülür.
b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa,
Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket’in işlerinin gerektirdiği hal ve
zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine
göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli
kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket
merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.
c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy
haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında
düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar
kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket’te paydaş olan vekiller, kendi
oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları
kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve
gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza
etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel
Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını
taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

GENEL KURUL
Madde 14 - Genel Kurul’da aşağıdaki hükümler uygulanır.
a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak
toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul
toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel
Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye
Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir
defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket’in işlerinin gerektirdiği
hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat
hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları
inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel
Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu
şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri
oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak
kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve
bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında
düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar
kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket’te paydaş olan vekiller, kendi
oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları
kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve
gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte
imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak
Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin
imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara Đlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve
oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.

15- Kapanış.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı
ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka
şubeler de açabilir.

VEKÂLETNAME
EKĐZ KĐMYA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30’ da 1456 Sokak No:10/1 Punta Đş
Merkezi Kat:8 Alsancak/ĐZMĐR 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 MERSĐS numarası:
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
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 aşağıda 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
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri(*)

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini Đstediği 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 SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):…………………………………………………………
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĐS numarası: ………………………………….
Adresi:……………………………………………………………………………………………………………
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

ĐMZASI

