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ﬁirketimiz Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 2009 y›l› çal›ﬂmalar›n› incelemek ve aﬂa¤›da yaz›l› gündemi görüﬂüp karara ba¤lamak üzere,
18 Mart 2010 Perﬂembe günü saat 11:00'da, Dedeman Oteli, Y›ld›z Posta Caddesi No:50 Esentepe 34340 ‹stanbul, Türkiye, adresinde toplanacakt›r.
Say›n ortaklar›m›z›n toplant›dan en geç bir hafta önce ﬁirketimizden giriﬂ kartlar›n› alarak bizzat veya bir temsilci vas›tas› ile Genel Kurul Toplant›s›na
kat›lmalar›n› rica ederiz. Toplant›m›za medya ve menfaat sahipleri davetlidir
Toplant›ya bizzat iﬂtirak edemeyecek ortaklar›m›z›n vekaletlerini iliﬂikteki örne¤e uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örne¤ini Yap› Kredi
Bankas› Merkez ﬂubesi, ﬁirket Merkezimiz ile www.izocam.com.tr adresindeki ﬂirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebli¤inde öngörülen hususlar› da yerine getirerek, imzas› noterce
onaylanm›ﬂ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplant›m›zda aç›k oylama yap›lacakt›r.
Hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde Arac› Kuruluﬂlar alt›ndaki yat›r›mc› hesaplar›nda saklamada bulunan hissedarlar›m›zdan Genel Kurul
Toplant›s›na kat›lmak isteyenlerin Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr ) 2005/28 numaral› Genel Mektup eki “MKS ‹ﬂ ve Biliﬂim
Uygulama ‹lke ve Kurallar›” kitapç›¤›n›n (http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf) adresindeki “Genel Kurul Blokaj”
iﬂlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kay›t ettirmeleri gerekmektedir. MKK
nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kay›t ettirmeyen hissedarlar›m›z›n toplant›ya kat›lmalar›na kanunen imkan olmad›¤› Say›n Ortaklar›m›z›n
bilgilerine arz olunur.
2009 faaliyet y›l›na ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar› ile Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetleme Kuruluﬂu raporlar› ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazanc›n
da¤›t›lmas› ile ilgili teklif, toplant›ya tekaddüm eden 15 gün süre ile ﬁirket Merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki ﬂirket internet sitesinde
ortaklar›n tetkikine haz›r bulundurulacakt›r.
Say›n pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.ﬁ'N‹N 18 Mart 2010 TAR‹HL‹ 45. OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹
SAAT 11:00 DEDEMAN OTELI YILDIZ POSTA CADDESI NO:50 ESENTEPE 34340 ‹STANBUL, TÜRKIYE,
GÜNDEM :
1. Aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi,
2. 2009 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu Akis Ba¤›ms›z Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik Aﬁ (KPMG)'nin raporunun okunmas›, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 y›l› Bilançosu ve
Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, de¤iﬂtirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre y›l içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yap›lan de¤iﬂikliklerin onaylanmas›,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ﬁirketin 2009 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2009 y›l› kazanc›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de¤iﬂtirilerek kabulü veya reddi,
6. Ortaklar›m›z›n Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak kâr pay› da¤›t›m politikam›z hakk›nda bilgilendirilmeleri,
7. Görev süresi dolmuﬂ bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya de¤iﬂtirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmuﬂ bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya de¤iﬂtirilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Baﬂkan ve üyeleri ile denetçilerin y›ll›k ücretlerinin tespiti,
10. ﬁirketin sosyal yard›m amac›yla vak›f ve derneklere 2009 y›l›nda yapt›¤› ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n Genel Kurulun bilgisine sunulmas›,
11. Yönetim Kurulu üyelerine ﬁirket konusuna giren iﬂleri bizzat veya baﬂkalar› ad›na yapmalar› ve bu nevi iﬂleri yapan ﬂirketlerde ortak
olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gere¤ince izin verilmesi
12. Genel Kurul toplant› tutana¤›n›n Baﬂkanl›k Divan›nca imzalanmas› ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
13. Dilekler

VEKALETNAME:
‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ Aﬁ GENEL KURUL BAﬁKANLI⁄I'NA
‹zocam Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.'nin 18 Mart 2010 Perﬂembe günü saat 11:00'da Dedeman Oteli, Y›ld›z Posta Caddesi No:50 Esentepe
34340 ‹stanbul, Türkiye, adresinde yap›lacak Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda aﬂa¤›da belirtti¤im görüﬂler do¤rultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMS‹L YETK‹S‹N‹N KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüﬂü do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aﬂa¤›daki talimatlar do¤rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz›l›r)
c) Vekil ﬂirket yönetiminin önerileri do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplant›da ortaya ç›kabilecek di¤er konularda vekil aﬂa¤›daki talimatlar do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu
serbestçe kullan›r)
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz›l›r)
B) ORTA⁄IN SAH‹P OLDU⁄U H‹SSE SENED‹N‹N
a) Tertip ve Serisi
b) Numaras›
c) Adet-Nominal De¤eri
d) Oyda ‹mtiyaz› olup olmad›¤›
e) Hamiline-Nama yaz›l› oldu¤u
ORTA⁄IN;
Ad› Soyad› veya Ünvan›: ..................................................................................................
‹mzas›: ..............................................................................................................................
Adresi: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen ﬂ›klardan birisi seçilir. (b) ve (d) ﬂ›kk› için aç›klama yap›l›r.

