VEKALETNAME
PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA
Pay sahibi olduğum/olduğumuz PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 30.07.2015
günü saat 11.30 da The Green Park Hotels Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:204
Pendik/İstanbul adresinde 2015 yılı Şirketin merkez ve şubelerine ilişkin adres değişikliğine dair
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
………………………………………………………………………………… vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Numarası, 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.
a)
b)
c)

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar
Pay sahibi tarafından (C) şıkkının seçilmesi durumunda, günsem 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 (*)
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve
toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi
2-Esas Sözleşmede yer alan ‘’Şirketin merkez ve
şubeleri’’ başlıklı 4. Maddenin değiştirilmesi,
3- Kapanış

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar varsa bu da
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanamaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)
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 SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Adedi – Nominal Değeri:
b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
c) Hamiline / Nama Yazılı Olduğu:
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
Adı Soyadı veya Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmzası:
Not:
(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkları için açıklama
yapılır.
1.

Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.
Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekaletnamenin noter onaylı Türkçe
tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

