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2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET 

 

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 05/03/2013 tarihli almış 

olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek  ve karara bağlamak üzere 28/03/2013 Perşembe 

günü, saat 10:00‘da  ANKİSAD(Ankara İş Adamları ve Sanayicileri Derneği) Toplantı Salonu Çamlıca Mah 

Anadolu Bulvarı 145. Sk No:4/3 Yenimahalle Ankara  adresinde yapılacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 

tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB 

İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel 

kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.Şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu 

genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (MKK)nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta 

olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler.Pay Sahipleri Listesinde bulunanlar 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından 

düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin 

hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün 

önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin 

oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay 

sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün 

önce saat 16:30’a kadar sözkonusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılırlar 

Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya  vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya Şirket internet sitesinden 

(www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan 

vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin 2012 hesap yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu,aday 

bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri olağan genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce  şirket 

merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin 

katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 
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