
  

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

4 KASIM 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 128825 sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 4 
Kasım 2013 Pazartesi günü saat 13:00'da Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik 
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. 
Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin 
öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ’nin e-
MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve 
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden 
elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün olmayacaktır. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak 
ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının 
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün 
önce saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize 
bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 
2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik 
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 
 
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri 
yeterlidir.  
 
Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 
Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce 
düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul 
Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı 
gerekmemektedir. 
 
Şirketimiz paylarının borsa kotundan çıkarılması ile ilgili işbu gündem maddelerine ilişkin 
zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme 
dökümanları toplantı tarihinden 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve 
“http://www.bsh-group.com.tr ve www.bsh.com.tr” adresindeki ‘’Yatırımcı İlişkileri’ sayfasından 
erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi No:51 
Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi’nde de ortakların tetkikine hazır 
bulundurulacaktır.  
 
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na 
davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.  
 

http://www.bsh-group.com.tr/
http://www.bsh.com.tr/


  

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik 
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama 
yöntemi kullanılacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur. 
 
Saygılarımızla,  
 
YÖNETİM KURULU 
 

4 KASIM 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 
 
 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 
 

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki 
verilmesi, 
 

3. Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel 
Kurul'un onayına sunulması, 

 
4. Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasını teminen BSH Bosch Und Siemens 

Hausgeraete GMBH tarafından diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik 
olarak yapılacak çağrı sırasında uygulanacak fiyatın onaylanması, 

 
5. Şirketin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul 

tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin BİST, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde 
yürütülmesi için Şirket İcra Kurulu'na yetki verilmesi, 

 
6. Dilek ve görüşler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

VEKALETNAME 
 

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 4 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 13:00'da 
Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye /   
İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda 
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………...............… vekil tayin 
ediyorum. 
 
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  
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) 
 
c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konulara da vekil aşağıdaki talimatlar 
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
 
Talimatlar:(Özel tailmatlar 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 UNVANI: 
 
İMZASI: 
 
ADRESİ: 
 
NOT:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) 
şıkkı için açıklama yapılır. 
 
                                                                        
                                                                                                                                    

 
 

 


