
 

 

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞI’NDAN 
 

24 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 

DAVET 
 

 

Şirketimiz Ortakları 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Eylül 2013 Salı günü saat 

11.00’de Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini 

görüşmek üzere yapılacaktır. 
 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda 

bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. 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.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca 

güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve 

güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 

Kurula katılmaları mümkün değildir. 
 

Ayrıca,  toplantıya elektronik  ortamda  katılmak  isteyen  pay  sahiplerinin  veya  temsilcilerinin  28 

Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” 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. 
 

Fiziki  ortamda  Genel  Kurula  şahsen  katılmak  isteyen  pay  sahiplerimiz  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu 

(MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik 

ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin 

Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri 

Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize 

bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul 

gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 
 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 

hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu 

örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya 

http://www.aksaenerji.com.tr/tr/Default.aspx  adresindeki  Şirketimizin  internet  sitesinden  temin  

etmeleri  ve  Sermaye Piyasası  Kurulu’nun  Seri:  IV,  No.8  Tebliği’nde  öngörülen  hususları  da  

yerine  getirerek,  imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi 

ibrazı gerekli değildir. 
 

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız 

Denetim Raporu, Esas Sözleşme tadili, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde 

Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu 

toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, 

http://www.aksaenerji.com.tr/tr/Default.aspx adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır 

bulundurulacaktır.  
 

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz. 
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