KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,
27.07.2020 Pazartesi günü Saat 14:00’de Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11
PK:34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 2019 faaliyet yılına ait Genel Kurul’a sunulacak
Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar
Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin teklifi ve iş bu gündem maddeleri, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta
önce ve kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kapitalyatirim.net Şirket internet sitesinde ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK)’nun E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde paydaşlarımızın incelemelerine hazır
bulundurulacaktır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde Genel Kurul
toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri
gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazırlanan
“Hazır Bulunanlar Listesi”nde adı geçen pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak için
fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste
üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına şahsen veya fiziken katılacak paydaşlarımızın kimlik
göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle
katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekaleten
kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlemeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ”(SPK) II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz
etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Şirket merkezinden veya www.kapitalyatirim.net Şirket
internet sitesinden temin edilebilir. Yetkilendirme, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden
yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme EGKS’den
yapılmamışsa, mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekil için vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Toplantılara fiziki
ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerimizin aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3’üncü kişiler
lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname
formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Kayden izlenen
payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
bu toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik“ hükümleri
doğrultusunda, örnekleri söz konusu yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi“
ve “Talimat Bilgi Formu“ düzenlemeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem
maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma
usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Pay sahiplerimize
ilanen duyurulur.
Saygılarımızla,
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI
GÜNDEMİ
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar
oluşturulması,
7 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu
teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine
sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020
yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı
içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin 27.07.2020 Pazartesi günü Saat 14:00’de Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak 2019 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
teklifte
bulunmaya
ve
gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere
……………………………………..……………………’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No / Vergi No, 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. 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 aşağıdaki 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 (*)
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Faaliyet
Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun
okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu
üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve
işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar
oluşturulması,
7 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için,
bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu
teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin
veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,
2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin
2019 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine
sunulması ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır
belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri
2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019
yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar taslağı varsa
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
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 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 :
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
e) 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

