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V E K A L E T N A M E 

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ 

SANAY İ VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ 

 

Omluksan Internatıonal Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Mart 2014 Çarşamba 
günü Saat:09:00’da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 
Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, 
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda 
detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin 
ediyorum.  

 
Vekilin(*) ;  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :  
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.   
 
A) TEMSİL YETK İSİNİN 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi 
özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem madde sinin kar şısında verilen 
seçeneklerden birini i şaretlemek (kabul veya red) ve red seçene ğini seçilmesi 
durumunda varsa genel kurul tutana ğına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 
belirtmek suretiyle verilir.  
 
 

Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 . 2013 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.

3 . 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.

4 . 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

5. 2013 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 .

Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme için Yönetim Kurulu’nca yapılmış 
atamanın Genel Kurul’ca onaylanması.

7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

8 . Mevcut Kar Dağıtım Politikası’nın yürürlükten kaldırılması ve yeni Kâr dağıtım politikasının onayı,

9 . Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi ve kâr dağıtımı hakkında karar.

10 .

2014 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların 
belirlenmesi.

11. 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.

12 . Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

13 .

Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi 
işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,  

 



2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğer konulara ve özellikle azlık 
haklarının kullanılmasına ili şkin özel talimat:  

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

ÖZEL TAL İMATLAR:  Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 
belirtilir.  

B) Pay sahibi a şağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil e tmesini istedi ği 
payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından t emsilini onaylıyorum.  

 

a) Tertip ve Serisi : *  
b) Numarası/Grubu :**  
c) Adet-Nominal Değeri :  
ç)   Oyda İmtiyazı olup olmadığı :  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :  

 

*  Kayden İzlenen 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 ili şkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil 
tarafından temsilini onaylıyorum.  

PAY SAH İBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):  
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :  

Adresi: ..............................................................................................................................  

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

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 
zorunludur.  

 

 

İMZASI 
 


