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KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2019 günü Saat:13:30’da İstanbul, Şişli,
Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik
imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik
imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları
mümkün değildir.
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 (EGKS)” 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.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya http://www.karel.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği” hükümlerini yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel
Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli
değildir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “
Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile
Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım
Önerisi
Şirket
Merkezinde,
www.kap.gov.tr,
Merkezi
Kayıt
Kuruluşu
EGKS’de
ve
http://www.karel.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ SİNAN TUNAOĞLU
İstanbul, Genel Müdürlük
0 212 355 48 00
Ankara Merkez Ofis
0 312 293 01 00
İzmir Bölge Müdürlüğü
0 232 445 55 55
Bursa Bölge Müdürlüğü
0 224 244 74 84
Antalya Bölge Müdürlüğü
0 242 323 13 13
Van Bölge Müdürlüğü
0 432 214 00 30

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.

Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve
müzakeresi.

3.

2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.

4.

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

5.

2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6.

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7.

2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

8.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi.

9.

Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi.

10. Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı mali
tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin
seçimi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince
izin verilmesi,

VEKALETNAME
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Mayıs 2019 günü Saat:13:30’da İstanbul, Şişli,
Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde yapılacak 2018 yılına ait
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 .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
1.

Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2

2018 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu’nun
okunması ve müzakeresi.

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

3

2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4

2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi.

5

2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7

2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

8

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi
hakların belirlenmesi.

9

10

11

Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2019 yılı
mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından
önerilen denetçinin seçimi.
Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer
işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddeleri gereğince izin verilmesi,

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) 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)
b)
c)
ç)
d)
e)

Tertip ve Serisi : *
Numarası/Grubu :**
Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
Hamiline-Nama yazılı olduğu :*
Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen 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 UNVANI (*):
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

