İSKENDERUN
Sicil No: 1599
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN
HİSSEDARLAR GENEL KURULU
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ
Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu’nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları
görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Aralık 2017 Salı günü saat 11:00’da Barbaros Mahallesi Ardıç
Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul adresindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. merkez binası Kat B1’de
yer alan Akademi Salonu’nda yapılacaktır. ( * )
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi
oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurula katılabilirler. Türk Ticaret
Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında
kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce saat
23:59 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Listesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahipleri
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri
vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya, bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla
katılacak olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet
formu örneğini Şirketimiz Merkezi’nden veya www.isdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden
temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla
Vekalet Toplanması Tebliği’nde” öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekleyecekleri vekaletnamelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul toplantı
gündemi ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce,
Karayılan Mahallesi İskenderun (31319) / HATAY adresindeki Şirket Merkezi’nde ve www.isdemir.com.tr
adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Değerli hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.
(*) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü
mektup gönderilmeyecektir.

GÜNDEM
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı
Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3. Geçmiş Yıllar Kârlarının ve Olağanüstü Yedeklerin Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve
Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
4. Kapanış.

VEKALETNAME
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin 05 Aralık 2017 Salı günü saat 11:00’da Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6
Ataşehir/İstanbul adresindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. merkez binası Kat B1’de yer alan Akademi
Salonu’nda yapılacak olağanüstü 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.
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 muhalefet şerhi
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı
Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. Geçmiş Yıllar Kârlarının ve Olağanüstü Yedeklerin Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu
Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması
4.Kapanış

(*) 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.
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) 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 ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

