Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2006 yılı çalısmalarını incelemek ve aşağıda yazılı
gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2007 Pazartesi günü saat 11:00’da Đstanbul,
Taksim, Divan Oteli adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giris kartlarını alarak bizzat veya
bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Bankası Merkez şubesi, Şirket Merkezimiz ile
www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada
bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(MKK)’nin (www.mkk.gov.tr ) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki “MKS Đş ve Bilişim Uygulama Đlke ve
Kuralları” kitapçığının
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf adresindeki 32. sayfasında
yer alan “Genel Kurul Blokaj” islemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve
kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini
Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
2006 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu
raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 15
gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortakların
tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GÜNDEM
1. Açılıs ve Baskanlık Divanı seçimi,
2. 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız
Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ a Member of PricewaterhouseCoopers’ın
raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan
değisikliğin onaylanması
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
değistirilerek kabulü veya reddi,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında
bilgilendirilmeleri,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmus bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Baskan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme
Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin
onaylanması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurulun bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya baskaları adına yapmaları ve bu
nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret
Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi

13. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi
hususunda yetki verilmesi,
14. Dilekler
VEKALETNAME:
ĐZOCAM TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Đzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 26 Mart 2007 Pazartesi günü saat 11.00’da Đstanbul Taksim Divan
Oteli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda
beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN 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 konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda Đmtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN;
Adı Soyadı veya Ünvanı:
Đmzası:
Adresi:
Not: (A) bölümünde;

(a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

