HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24
Mart 2014 Pazartesi günü saat 14.00‘de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak GebzeKOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır. (*)
Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi
oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler.
Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu
tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel
kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi
zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat
kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda
katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini
kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan
ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel
kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya
elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri
uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri
gerekmektedir.
Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri
mümkün olmayacaktır.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet
formu örneğini Şirket Merkezi veya www.hektas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-30.1 sayılı
“Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine
getirerek imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname
formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz finansal tabloları, denetleme raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantı
gündemi, ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere Genel Kurul
toplantı tarihinden en az üç hafta önce, SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca Şirketimiz merkezinde ve www.hektas.com.tr
adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
(*) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki
verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
görüşülmesi ve oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
8. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin
belirlenmesi ve oya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas
Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim

Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde

belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı
konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili
önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması,
15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında ortakların
bilgilendirilmesi,
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi,
17. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,
18. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında
yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
19. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme
Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
20. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
21. Dilek ve temenniler.

Ek:1

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ

MADDE 7- (2) Oy toplama memuru Genel Kurul
tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan
tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse
dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca toplantı başkanı
tarafından Elektronik Genel Kurul sistemindeki
teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi
amacıyla bilgi sistemleri yöneticiliğinden uzman bir
kişi görevlendirilir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir
tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri
kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca
elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı
anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı
başkanı
tarafından
uzman
kişiler
görevlendirilebilir.

Ek:2

VEKALETNAME
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.’nin 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14.00’de Gebze
İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak
olağan/olağan üstü 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.
Organize Sanayi Bölgesi

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 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 muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
(*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın 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.

