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MADDE 14 ) GENEL KURUL
a) Davet Şekli :
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Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır.
Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur.
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411
ve 414. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası
mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
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Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle
birlikte imza etmesi şarttır.
Adı geçen temsilcinin
yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak
kararlar
ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları geçerli değildir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca genel kurula davet
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim
vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önceden yapılır.
b) Rey Verme ve Vekil Tayini

:

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
hazır bulunan (A) Grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı
on beş (15) oyu, (A) Grubu dışında kalan hissedarların bir
(1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır. Genel Kurul
Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil
ettirebilirler. Şirkete hissedarı olan vekiller kendi oylarından
başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları
kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanılmasında
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden
fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını
ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.
Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket
tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi
hakkında muteber olur.
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan
pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile
alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul
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c) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı :
Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun
413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli
kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı
ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklıdır.
d) Toplantı Yeri

:

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin
bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanabilir.
Genel Kurul ile ilgili işbu ana sözleşme ile düzenlenmeyen
hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve
Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve
gerekebilecek sair mercilere duyurulur.
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Genel Kurul ile ilgili işbu ana sözleşme ile
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Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu
ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.
e) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda
katılım:
Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin 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 Ana Sözleşmenin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.

