EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere
05 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00 ’da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Mahallesi, Aliağa - İZMİR
adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri, fiziki veya elektronik ortamda bizzat
kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Olağanüstü Genel Kurula
elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
E-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih
ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel
kurullara ilişkin yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan
“Anonim Şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ”
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Gerek fiziki gerekse elektronik ortamda toplantıya katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin
şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldan
bir gün önce saat 12.00 ’a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını
sağlamaları gerekmektedir.
Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun
olarak düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla
Vekâlet Toplanması Tebliği” çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz
etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğ hükümlerine ve ekteki vekâletname örneğine uygun olarak
düzenlenmemiş vekâletnameler kabul edilmeyecektir
Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantı
tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve
MKK’nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarız.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Adres
Fabrika
Merkez Büro
Ekler
Not

: 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Mahallesi, Aliağa – İZMİR
: Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat: 8- D: 81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR
: 1 – Toplantı Gündemi.
2 – Vekâletname Örneği.
: Olağanüstü Genel kurula katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere 05 Ağustos Cuma
günü saat 10.30’da Pasaport Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye
Nikah Sarayı karşısından otobüs kaldırılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan
karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL ’na çıkarılmasını teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin
sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK’nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü
ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili
hakkında karar alınması,
3- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Ege Gübre Sanayii A.Ş.’nin 05 Ağustos 2022 Cuma günü saat: 14.00’ da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı
Mahallesi, Aliağa – İZMİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ............................................‘ı vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A)

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Olağanüstü 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 şerhini belirtmek) suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.

Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç
kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.’na çıkarılmasını
teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.
Maddesinin, SPK’nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü
ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı
izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,

3. Dilek ve Temenniler.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Muhalefet
Şerhi

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık
Haklarının Kullanılmasına İlişkin 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 Talimatlar; (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:
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
f) Pay Sahibinin Sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:
*Kayden 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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

