
 

 

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 

 

 

Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  27  Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10.30'da 
İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket 
merkezinde yapılacaktır.  

 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi 
Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul 
toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır.  
 
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen 
ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 
toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat 
etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 26 Kasım 2013 saat 16:30' a kadar 
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 
‘’kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan 
ortaklarımız Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. 

 Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. 
Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya 
geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak 
notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna 
ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.( Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı 
gibi Gazete ilanlarında ve www.utopyainsaat.com.tr  internet Sitemizde yer almaktadır.) 

Gündem Maddelerinin onaylanması sırasında (A) Grubu Pay Sahiplerinin beher her bir pay için beş, 
(B) Grubu pay sahiplerinin beher her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır. 

 

  



 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ  

 

 

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi’ nin  ……………… günü saat ………..'de 

…………………………………………………../Ankara adresinde yapılacak olan 2012 yılı Hissedarlar 

Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, 

teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

...........................................................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.  

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı  

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)  

.............................................................................................................................................. 

B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin  

a) Tertip ve Serisi     :  

b) Numarası     :  

c) Adet- Nominal Değeri    :  

d) Oyda  İmtiyazlı Olup Olmadığı   :  

e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu   :  

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI  

..................................................................................................................................................  

ADRESİ : .................................................................................................................................  

İMZASI : .................................... 

        

 NOT: 1-(A) bölümünde, (a) veya (b) birisi seçilir. (b) şıkkı için açıklama yapılır.  

2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere 

onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. 

 


