
EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Haziran 2009 Salı günü 
saat 11:00’da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.  
Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan 
alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini 
toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları,  
toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri 

gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin 
edebilirler.  
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel 
mektubu gereği; ortaklarımız ın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılması ve ortaklık  

haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş ve genel kurul toplantıs ına katılmak 
isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj Lis tesi”ne kayıt ettirmeleri 
gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini “Blokaj Lis tesi”ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına  
kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgile rine  arz olunur. 
 

                     Saygılarımızla, 
                    Yönetim Kurulu 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 
1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili, 
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda  Divan Heyetine yetki verilmesi, 

3. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin SPK’nun 03.06.2009 ta rih, B.02.1.SPK.0.13-791/7079 
sayılı yazı ekinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine dair karar ittihaz ı 

 



VEKALETNAME 
 

EDİP İPLİK SAN AYİ ve TİCARET A.Ş. 
 

Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30 Haziran 2009 Salı günü, saat 11:00’da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 

Avcılar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, 

oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeler i imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………………..’yı   veki l tayin  

ediyorum. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aşağıdaki  talimat lar doğrultusunda gündem  maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimat lar yazılır .) 

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki  talimat lar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, 

vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve serisi, 

b) Numarası, 

c) Adet-Nominal değeri , 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVAN I 
İmzası 

Adresi 

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



EDĐP ĐPL ĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 
ANA SÖZLEŞME TADĐL  TASARISI 

 
 
 
ESKĐ ŞEKĐL                                                                                   YENĐ ŞEKĐL 
 
SERMAYE  
MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal  
değerde 1.759.500.000.-  
(Birmilyar yediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline 
yazı lı  paya bölünmüş 17.595.000.-  
(Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Türk Lirasından ibarettir.  
Çıkarı lmış sermayeni n tamamı ödenmiştir. 
 
 
 
Payların nominal değeri 100.000.-TL. i ken 5274 sayı lı  TTK’ 
da değişikli k yapı lmasına dair kanun kapsamında 1 kur uş  
olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi yle toplam pay sayısı  
artmış olup her biri 10.000 TL’li k 1 adet pay karşı lığında 1 
Kuruşluk 10 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili 
olarak ortakların sahip oldukları  paylardan doğan hakl arı  
saklıdır. 
 
Bu defa, Bakanlar Kurulu’nun 05.05.2007 tarihli kararı  ile Yeni  
Türk Lirası ve Yeni Kur uşta yer alan “Yeni” ibarelerini n 
01.01.2009 tarihinden itibar en yürürlükten kaldırı lacağı hükme 
bağlandığından, bu maddede yer al an para birimine ilişki n 
“Yeni” ifadeleri sözleşmeden çıkarı lmıştır. 
 
Sermayeyi temsil eden payl ar kaydileş tirme esasl arı  
çerçevesinde kayden izlenir. 

 
SERMAYE  
MADDE 7- Şirketi n sermayesi beheri 1 kuruş nomi nal değerde 
3.000.000.000.- (Üçmilyar) adet hamiline yazı lı  paya bölünmüş  
30.000.000.- (Otuzmil yon) Tür k Lirasından ibarettir.  
 
Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 17.595.000.- Türk 
Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit  olar ak artı rı lan 
12.405.000.- Türk Lirasının tamamı muvazaadan ari şekilde 
taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.         
 
Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayı lı  TTK’ da 
değişiklik yapı lmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi yle toplam pay sayısı  artmış 
olup her biri 10.000 TL’lik 1 adet pay karşı lığında 1 Kur uşluk 10 
pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakl arın 
sahip oldukl arı  paylardan doğan hakları  saklıdır. 
 
 
Bu defa, Bakanlar Kurulu’nun 05.05.2007 tarihli kararı  ile Yeni  
Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin 
01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırı lacağı hükme 
bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin 
“Yeni” ifadeleri sözleşmeden çıkarı lmıştır. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları  
çerçevesinde kayden izlenir. 

 
 
 

 

 

 

 


