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ARTI YATIRIM HOLDĐNG A.Ş.
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda
yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2014 Cuma günü saat
11:00’da Đçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sokak No:36 Ataşehir/ĐSTANBUL
adresinde The Green Park Hotel Bostancı, Bozcaada isimli toplantı salonunda
yapılacaktır.
1- Toplantıya asalaten katılacak Ortaklarımızın;
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına, şahsen katılacak olan ortaklarımızın
yanlarında T.C. Kimlik numaraları işlenmiş geçerli bir kimlik belgesini
bulundurmaları gerekmektedir.
Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik Đmza
Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel
kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy
kullanabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih
ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara Đlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün
olmayacaktır.
2- Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;
Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası
noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 12
Mart 2014 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da yer almakta olup, 22
Nisan 2014 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.artiyatirimholding.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel
Kurul Sistemi (EGKS)’ nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
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ARTI YATIRIM HOLDĐNG A.Ş.’NĐN
16 MAYIS 2014 TARĐHLĐ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĐ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve
hazır
bulunanlar listesinin imzalanması husussunda Toplantı Başkanlığı’na
yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu
özetinin ayrı ayrı okunması ve tasdik edilmesi, 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar
hesaplarının okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile temettü
dağıtılmaması yönünde alınan 18/04/2014 tarihli ve 7 numaralı yönetim kurulu
kararının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması,
4. Yönetim Kurul tarafından şirketimizin sermayesine %6.6 oranında iştirak ettiği
“Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş”ye ilişkin sahip olduğumuz 20.479.200 nominal
adet hissenin Müjdat Uslu’ya 20.479.200.-TL bedel ile satılmasına , satılan hisselere
ilişkin satış bedeli 15/04/2016 tarihinde ödenmesine ve söz konusu satış bedelinin
teminatını teşkil etmek üzere Müjdat Uslu tarafından ayrıca 15/04/2016 vade tarihli
bir senet düzenlenmesine karar verilmiştir. Đştirak satışımızın gerekçesi; kısa zamanda
kara dönüşen enerji yatırımmızı realize etmek ve hedeflerimiz doğrultusundaki diğer
alanlara odaklanmaktır. Bu kararın görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması ve
bu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay
sahiplerimizin , 1,00.-TL nominal değerli beher pay için 2,5567.-TL bedelden
paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu , bu işlem için 100.000.-TL
ayrılma hakkı bütçesi öngörüldüğü , ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan
“Ayrılma Hakkı Formu” nun genel kurul toplantı tarihi olan 16/05/2014 tarihini
izleyen 6 iş günü içinde (en geç 27/05/2014 tarihi sonuna kadar) iadeli taahhütü ve
noter tasdikli olarak şirketimize gönderilmesi gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay
sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağına ilişkin hususları
ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer
aldığı “Ayrılma Hakkının Kullanımına Đlişkin Duyuru” nun ekte yer aldığı hususunda
bilgi verilmesi,
5. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin olarak, Şirket tarafından öngörülen 100.000.-TL
ayrılma hakkı maliyetinin, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda aşılması veya
belirlenen orandan fazla paya sahip kişinin olumsuz oy kullanması halinde Şirket
yönetim kurulu’nun iş bu olağan genel kurul toplantısı gündeminin 4.maddesinde
belirtilen işleme dair genel kararı almış olması halinde dahi “ Önemli Nitelikteki
Đşlemlere Đlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” nin 9.maddesinin 5.fıkrası
gereğince bu işlemden vazgeçilebileceğinin hususunda önceden bilgi verilmesi,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra
edilmelerinin ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulması ,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi
verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından 16/04/2014 tarih ve 6 nolu karar ile 2014 yılına ilişkin
bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hem Türk Ticaret Kanunu hem de
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:15 tebliği, madde 24 gereği Genel Kurul’un
onayına sunulması,
10. Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların
şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun
yetkilendirilmesine ilişkin karar verilmesi,
11. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin
yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim Đlkeleri Gereği Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için belirlenen “Ücretlendirme Politikası “ hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ,
13. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız
yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine,
üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına
Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına
yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da
ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret
Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve Đpotekler
hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,
EKLER;
EK/1 : Ayrılma Hakkının Kulanımına Đlişkin Duyuru
EK/2 : Ayrılma Hakkı Formu

ARTI YATIRIM HOLDĐNG A.Ş. PAY SAHĐPLERĐNE
ŞĐRKETĐN ÖNEMLĐ BĐR MAL VARLIĞINI SATMASI ÇERÇEVESĐNDE 6362 SAYILI
SERMAYE PĐYASASI
KANUNU’NUN 24.MADDESĐ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ
KULLANILMASINA ĐLĐŞKĐN DUYURU
Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 16/05/2014 tarihinde Cuma günü saat 11:00’de Đçerenköy Mahallesi
Manolya Sanayi Sokak No:36 Ataşehir/ĐSTANBUL adresinde The Green Park Hotel Bostancı,
adresinde Bozcaada isimli toplantı salonunda yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına
şahsen veya vekalet vererek katılan, bu genel kurulda şirketin satılmış olan önemli bir mal varlığının
satışının onaylanmasına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24.maddesi
gereğince ayrılma hakları bulunmaktadır.
Şirketin 16/05/2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek
katılmayan ve/veya bu genel kurulda şirketin satılmış olan önemli bir mal varlığının onaylanmasına
karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Tutanağına işletmeyen pay
sahiplerimiz ayrılma haklarını kullanamayacaklardır. Ayrılma hakkı, şirket genel kurulunun
gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin
sisteminde mevcut bulunan şirket’in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurul’a katıldığı pay
adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm
bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince
kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda
pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için genel kurul toplantısına katılarak ilgili satış onayı
kararına karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulunun kararları çerçevesinde; 1,00.-TL nominal değerli
beher pay başına 2,5567 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin, bu haklarını
kullanabilmeleri için en geç Olağan Genel Kurul Toplantısını izleyen 6. Đşgünü teşkil eden 27/05/2014
tarihine kadar, ayrılma hakkına ilişkin iş bu duyuru ekinde yer alan ve Genel Kurul gündemi ile
birlikte duyurulacak olan “Ayrılma Hakkı Formu’nu” iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak
şirketimize göndermeleri gerekmektedir.
Ayrılma haklarını kullanmak için en geç 27/05/2014 tarihi gece saat 18:00’e kadar ayrılma hakkı
formunu şirketimize iletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı sona erecek olup, postadaki herhangi
bir gecikme de dahil olmak üzere şirketimize atfedilemeyecek sebeplerden dolayı şirketimiz sorumlu
olmayacak ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısına katılıp, şirketin ilgili
satış onayı kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile
ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını
kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi
halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
Ayrılma hakkına ilişkin tüm şartları sağlayan ve bu hakkını kullanan pay sahiplerine, ekte yer alan
Ayrılma Hakkı Formunun şirketimize teslimini takiben 10 iş günü içinde, sahip oldukları payları
Tera Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Artı Yatırım Holding A.Ş. adına açılmış 3287 no’lu yatırım
hesabına virmanlamasını izleyen ilk iş günü ödeme yapılacaktır.
Şirketimizin, ayrılma hakkını kullanan pay sahibinin pay devrinin izleyen ilk iş günü içinde ödemeyi
yapmamasının, pay sahibinin kendi kusurundan kaynaklanması halinde, şirketimizin herhangi bir faiz
ve benzeri bir sorumluluğu bulunmayacak olup, ancak şirketimizin kendi kusurundan kaynaklanan
sebeplerle, ayrılma hakkı ödemesinin öngörülen bu süre içerisinde yapılamaması halinde yasal faiz
işletilecektir.

AYRILMA HAKKI FORMU
ARTI YATIRIM HOLDĐNG A.Ş.’NE
1 – Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin gündeminde şirketin önemli bir mal varlığının satışının
onayının da yer aldığı 16/05/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına
katıldım, satış onayı ile ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhimi
toplantı tutanağına işlettim.
2 – 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu 24.maddesi çerçevesinde sahip olduğum ayrılma
hakkımı kullanmak istiyorum.
3 – 16 Mayıs 2014 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum ve aşağıda detayları verilen
payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı (1,00.-TL nominal değerli beher
pay için 2,5567 TL bedel) üzerinden şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep
ederim.
Pay Sahibinin;
Adı Soyadı / Ünvanı :
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :
Ayrılma hakkına Konu Payların Toplam Nominal Tutarı :
Ayrılma Hakkına Konu Pay Adedi :
Ayrılma Hakkına Konu Payların Grubu :
Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Aracı Kurum :
Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Aracı Kurum Yatırım Hesap No :
Tarih :
Đmza :
Not : Ayrılma hakkının kullanılabilmesi için bu formun genel kurul tarihini izleyen 6 iş günü
içinde iadeli taahhütlü ve noter onaylı olarak şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

VEKALETNAME
ARTI YATIRIM HOLDĐNG A.Ş.
Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 16 Mayıs 2014 Cuma günü, saat 11:00’da Đçerenköy Mahallesi
Manolya Sanayi Sokak No:36 Ataşehir/ĐSTANBUL adresinde The Green Park Hotel Bostancı,
Bozcaada isimli toplantı salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere
Sayın ...................................................... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN
a)
b)
c)
d)
e)

Tertip ve Serisi
Numarası
Adet-Nominal Değeri
Oyda imtiyazı olup olmadığı
Hamiline-Nama yazılı olduğu

:
:
:
:
:

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI :
ĐMZASI
:
ADRESĐ
:

Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı
için açıklama yapılır.

