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yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi ve aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşüp karara bağlamak üzere 19.04.202l tarıhliPazaılesi günü saat 09,00'da Etiler mahallesi, Nisbetiye Caddesi
TepecikYolu Sokak No:4 Beşiktaş - istanbul adresindeki şirket merkezinde olağan olarak toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızrn hisse senetlerini veya sahip oldukları hisseleri kanıtlayan belgelerini toplanü tarihinden en
geç bir hafta evvel şirketimize tevdi ederek toplantı için giriş kartı almalarını rica ederiz

Sayın ortaklarımızın belirlenen gün Ve Saatte bizzatveya temsilcileri vasıtasıyla toplantlda hazır bulunmaları
rica olunur.

Temsilçi gönderilmesi durumunda aşağıdaki ömeğe uygun olarak noterden tasdikli vekaletnamenin veya temsil
belgesinin şirkete ibrazı gereklidir.

cÜıNonvı:

l- Açllış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşfurulması ve Divan Başkanlığı'na toplantı futanaklarını imza
yetkisi verilmesi.

2- Yönetim Kurulu'nca hazır|anan2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okurrması ve müzakeresi.
3- 2020 yı,Ilna ait Kayı Bağımsız Denetim ve Danışmanlft A.Ş. tarafindan hazırlarıan Bağımsız Denetim

Raporu'nun okunması ve kabul edilmesi.
4- Finansal Tabloların okunması.
5- 2020 yllı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayfl ayfl ibra edilmeleri.
6- 2021 yılıı için bağlmsız denetim kurumunun belirlenmesi.
7- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,belirlenen üye sayısına göre Yönetim

Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarm belirlenmesi.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin T.T.K.'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine

izin verilmesi.
l0- Dilek ve kapanış.

E HI t{ i'ü E T 

rT 

ıli sffHfr 
fTT 

r'ı AY i

[zBR ı-onRir

VEKALETNAME
EMNiYET TiCARET VE SANAYI A.Ş.'nin tarihinde Saat ... ....'da Etiler Müallesi, Nisbetiye
Caddesi Tepecik Yolu Sokak No:4 'teki şirket merkezinde yapılacak 2020 yıiıı olağan Genel Kurul toplantısında beni
temsile, oy venneye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamayayetkili olmak izere ........... vekil tayin
ettim.

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

VEKALETI VEREN


