ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN
AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU
1. Vekalet isteyeni tanıtıcı bilgi(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı(**):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
Vekili tanıtıcı diğer bilgiler:
(*)Yabancı uyruklu kişiler için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
(**) Oy kullanacak kişinin çağrı yoluyla vekalet toplayandan farklı olması durumunda, bu kimseyi tanıtıcı bilgiler:
2. Vekalete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında
yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi,
3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği,
4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik
durumunun ne olacağı,
5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve
gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi :
Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Gerekçe

Öneri

1.
2.
3.
6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine* aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;
Adı Soyadı

Mesleği

Son 10 yıl
içindeki
görevleri ve
ayrılma nedenleri

Ortaklık ve
Ortaklığın
ilişkili tarafları
ile ilişkisinin
niteliği ve
önemlilik düzeyi

Bağımsızlık
niteliğine
sahip olup
olmadığı

Seçilmesi
durumunda, ortaklık
faaliyetlerini
etkileyebilecek
benzeri hususlar
hakkında bilgi

*Varsa yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen kişilerin özgeçmişlerine ulaşılabilecek yerler burada belirtilir.
7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması
ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi,
8.Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine
gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması
düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya
şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yönetim
kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,
9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı,
10.Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi.

