VEKALETNAME
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin 3 Ağustos 2017 Perşembe günü, saat 14:30’da Cevizli Mahallesi Yeşil Sokak No.4 Kat.17 D.88 Maltepe
34846 İSTANBUL adresinde yapılacak 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 ..............................................................’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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2) 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3) 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4) 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan
07/07/2017 tarihli ve 18 numaralı yönetim kurulu kararının görüşülüp genel
kurulun onayına sunulması
6) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2017 tarih ve 5 nolu karar ile
2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan
Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra
edilmelerinin genel kurulun onayına sunulması.
8) Şirketimizin 11/04/2017 tarih 2017/7 sayılı karar ve 01/12/2016 tarih
2016/13 sayılı karar ile yapılan Yönetim Kurulu atamalarının genel kurulun
onayına sunulması.
9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

10) Gündemin 11’inci maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin sahip olduğu
A Grubu 5.725.156,69 nominal değerli 572.515.669 adet Altınyağ Kombinaları
A.Ş. payları ile ilgili olarak, 31.12.2016 mali tabloları baz alınarak Kurumsal
Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 uyarınca, değerlemesi yaptırılarak, söz
konusu paylardan 3.409.315,69 TL nominal değerli 340.931.569 adet payın
değerleme raporunda belirlenecek fiyat üzerinden Mehmed Nureddin Çevik’e
devredilmesi işlemine ilişkin olarak:
a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini
sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması’’ başlıklı
9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp
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muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete
satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve
SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan
10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin
kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatı olan 0,49 TL olduğu,
c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını
taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı
kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren
en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin
sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay
sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında
aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler
doğrultusunda
virmanlayarak
satışı
(ayrılma
hakkı
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gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma
hakkının doğmayacağı,
g) Ayrıca, gündemin 12’inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu
teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami
maliyetin 700,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami
maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi
hususunun gündemin 12’inci maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
11) Şirketimizin sahip olduğu A Grubu 5.725.156,69 TL nominal değerli
572.515.669 adet Altınyağ Kombinaları A.Ş. payları ile ilgili olarak, 31.12.2016
mali tabloları baz alınarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9
uyarınca, değerlemesi yaptırılarak, söz konusu paylardan 3.409.315,69 TL
nominal değerli 340.931.569 adet payın değerleme raporunda belirlenecek fiyat
üzerinden Mehmed Nureddin Çevik’e devredilmesi işleminin genel kurulun
onayına sunulması.
1.
2.

12) 11’inci maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından
dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 700,000 TL’ni geçeceğinin
anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına
sunulması
13) Şirketimizin ana sözleşmesinin 3. maddesinin değişikliğinin onaya
sunulması.
14) Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
15) Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II.17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği 9 ve 10.maddeleri gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden
ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16) Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine
ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması.
17) 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,
18) Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve
İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
19) Dilek ve Temenniler.
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(*) 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 izlenen 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

