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VEKÂLETNAME 

OSTĠM ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR VE ĠġLETME A.ġ.’ye 

 

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve ĠĢletme A.ġ.‟nin 28 Nisan 2018 Cumartesi günü, 

Saat:14:00‟de, Cevat Dündar Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı 

Salonunda yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili 

olmak üzere aĢağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................‟yi vekil tayin 

ediyorum/ediyoruz. 

Vekilin  
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:   : 

TC Kimlik No/Vergi No   : 

Ticaret Sicili Numarası ile MERSĠS numarası : 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

 

AĢağıda verilen (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 

belirlenmelidir. 

 

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini (kabul 

veya ret) iĢaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması 

talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

(*) 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 iliĢkin özel talimat: 
 a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  

 c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir.  

GÜNDEM MADDELERĠ(*) KABUL 
 

 

RET MUHALEFET ġERHĠ 

1.    

2.    

3.    
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B) PAY SAHĠBĠ AġAĞIDAKĠ SEÇENEKLERDEN BĠRĠNĠ SEÇEREK VEKĠLĠN 

TEMSĠL ETMESĠNĠ ĠSTEDĠĞĠ PAYLARI BELĠRTĠR. 

 

1. AĢağıda 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 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 iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum. 

 

Pay Sahibinin  
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:    : 

TC Kimlik No/Vergi No    : 

Ticaret Sicili Numarası ile MERSĠS numarası : 

Adresi       : 

ĠMZA       : 

 

 

 

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir. 

 

  


