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İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş 
 

INFORMATION DOCUMENT 
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD  

ON 13.06.2019 
 

The Extraordinary General Assembly Meeting of our Company will be held at Park Dedeman 
Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187 34340 Sisli-Istanbul on 
13.06.2019 at 11:00 to discuss the below-mentioned agenda and pass resolutions with regard 
thereto.  
 
Our shareholders, who will participate to the Extraordinary General Assembly Meeting 
physically in person through presenting their ID’s or via electronically. Shareholders may also 
participate to the Extraordinary General Assembly through their proxies. Participation through 
electronic means is possible with secure e-signatures of either the shareholders or their proxies.  
Therefore, the shareholders who will transact at the EGAS shall primarily register with the 
Central Registration Agency (CRA) e-CRA Information Portal and record their contact 
information to the system and shall have an e-signature.  Shareholders or proxies who have not 
registered with the e-CRA Information Portal and who do not have secure e-signatures shall not 
be able to participate the General Assembly. Additionally, shareholders or proxies who wish to 
participate to the meeting electronically shall comply with the provisions of “Regulation on 
Electronic General Assemblies in Joint Stock Companies” published in the Official Gazette 
dated 28 August 2012 and numbered 28935 and “Communiqué on Electronic General 
Assemblies in General Assemblies of Joint Stock Companies” published in the Official Gazette 
dated 29 August 2012 and numbered 28936. 
 
Those of our shareholders, who will not be able to participate in the meeting in person, are 
required to issue their powers of attorney based on the sample attached as Annex-1 or to obtain 
the form of power of attorney from our Company head office or our company website at 
www.izocam.com.tr, fulfill the obligations stated in the notification of the Capital Markets 
Board Communiqué on Casting of Votes through Proxies and Collection of Powers of Attorney 
by Invitation dated 24 December 2013 and numbered II-30.1 and submit their powers of 
attorney, bearing their signatures as certified by a Notary Public, to our head office. The power 
of attorney of a proxy electronically appointed via the Electronic General Assembly System not 
need be submitted.  
 
According to the fourth paragraph of article 415 of the Turkish Commercial Code no 6102 and 
the first paragraph of article 30 of the Capital Markets Law no. 6362, the depositing of share 
certificates cannot be made a condition of the right to participate and vote in a general assembly 
meetings.  Within this context, if our shareholders wish to participate in the General Assembly 
meeting, there is no need for them to have their shares blocked. However, those shareholders 
who did not wish our Company to be notified of their identities and the information on the 
shares in their accounts and to whose information our Company does not have access as a result 
are required to apply to the intermediary institution holding their accounts and have the 
“restriction” blocking notification of their identities and information on the shares in their 
accounts to our Company lifted at the latest by 16:30 on the day prior to the General Assembly 
meeting if they wish to participate in such General Assembly meeting.  
 
As of 21 days prior to the General Assembly, explanations regarding the agenda items will be 
submitted to the review of our shareholders at the head office of our Company, Public 
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Disclosure Platform, Central Registry Agency EGAS and the website of the Company 
(www.izocam.com.tr) and the following website (https://2-sirket.mkk.com.tr) within the scope 
of Information Society Services. 
 
Our General Assembly meeting is open to public and all of our shareholders regardless of them 
having voting right or not and media organs are invited. Presented for the information of our 
Shareholders.  
 
Respectfully, 
 
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş Board of Directors 
 
 
 
Company Head Office Address: 
Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No:21 Kat: 4-5 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 
75  

Branches;  

 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli  

 Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-
Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli  

 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir  

 Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus – MERSİN 
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A. OUR ADDITIONAL EXPLANATIONS PURSUANT TO CMB REGULATIONS 
 
From the additional explanations that must be made pursuant to “Communiqué on the 
Determination and Application of Corporate Governance Principles” (II-17.1) of CMB, the 
explanation in relation to the agenda items are made in the relevant agenda item below and the 
general explanations are submitted to your information under this section. 
 
1. Shareholding Structure and Voting Rights 
 
The issued share capital of our Company which is TL 24,534,143.35 which is fully paid up. 
The issued share capital has been divided into 2,453,414,335 registered shares each with a 
nominal value of Kr. 1. 
 
There is no privilege granted to shareholders in the articles of association of our company in 
relation to the use of voting rights. Each share has one voting right. The voting rights of the 
current shareholders of the company are submitted in the table below. 
 

Shareholder Share Value (TL) Share Ratio (%) 
İzocam Holding A.Ş. 23,324,476.84 95.07 
Public 1,209,666.51 4.93 
Total 24,534,143.35 100 

 
2. Information Regarding Changes in Management and Operations that would have a 

Significant Impact on the Corporate Activities of our Company or our Material 
Subsidiaries or Affiliates: 

 
Our Company has no subsidiaries. 
 
The Shares representing 95.07% of the share capital of our Company corresponding to 
2,332,447,700 is owned by İzocam Holding A.Ş, 50% of which is under the portfolio of Saint 
Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş and the remaining 50% is under the 
portfolio of Alghanim İzolasyon Yatırım A.Ş. 
 
Board of Directors of our Company has resolved on 13.05 2019 to be delisted from the stock 
exchange subject to the approval of the General Assembly. This issue has been disclosed to 
public through public disclosures. Other than that the Company does not plan to make any 
changes in management and operations that would have a significant impact on the corporate 
activities of our Company. 
 
3. Information about the Requests of Shareholders, the Capital Market Board or other 

Public Authorities for Inclusion of Items in the Agenda: 
 
Shareholders holding at least 1/20 of the share capital of our Company may request from our 
Board of Directors to include an item to the agenda of the general assembly by a written notice 
including the reasons. The request for inclusion of items to agenda must be delivered to the 
Board of Directors until the fees relating to publication of the invitation at the Trade Registry 
Gazette. Such request shall be made via notary public. 
 
In drafting the agenda of the Extraordinary General Assembly meeting to be held on 13.06. 
2019, there was no topic that the shareholders have submitted to the Investor Relations Unit of 



 

Etiket: Hizmete Özel / Sensitivity: Internal 

the Company and which was requested to be included in the agenda in writing. Similarly, the 
shareholders, CMB and/or public authorities and institutions that the Company is related to did 
not have any request in relation to the inclusion of an agenda item in the agenda. 
 
4. Shareholders Right to Request Special Audit 
 
The shareholders may request from the general assembly to enlighten certain issues through 
special audit as per Article 439 and Article 439 of the Turkish Commercial Code. If the General 
Assembly approves the request, the Company or each shareholder shall apply to the commercial 
court of first instance located at the head office of the Company to appoint a special auditor 
within 30 days. 
 
5. Old and amended versions of the Articles of Association in case Agenda Includes an 

Amendment to the Articles of Association together with the Board of Directors 
Resolution: 

 
The agenda does not include an item amending the articles of association. 
 
 
B. EXPLANATIONS IN RELATION TO THE AGENDA ITEMS OF THE 

EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD ON 
13.06.2019 

 
1. Opening, constitution of the Chairmanship of the meeting and authorization of the 

Chairmanship to sign the minutes of the meeting 

The Chairman and Presiding Committee, who will preside over the General Assembly meeting, 
will be elected in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code (“TCC”) 
and the Regulation on the Principles and Procedures for the General Assembly Meetings of 
Joint Stock Corporations and the Customs and Commerce Ministry Representatives who will 
be Present at such Meetings published in the Official Gazette dated 28 November 2012 and 
numbered 28481. The Chairman forms the Presiding Committee by appointing a secretary and 
a vote collecting officer if it deems necessary.  
 
In line with the provisions of TCC and Regulation, the authorization of the Presiding Committee 
to keep the records of the resolutions taken in the general assembly in the minutes shall be 
submitted to the approval of our shareholders. 
 

2. Pursuant to the Capital Markets Board’s “Communiqué No. II-23.1 on Significant 
Transactions”, and the other relevant regulations, acceptance, acceptance via 
amending or rejection of the proposal of the Board of Directors, regarding delisting of 
our Company from Borsa İstanbul A.Ş. and in order to do that, commencing the 
relevant transactions including the applications to be made to the Capital Markets 
Board and Borsa İstanbul A.Ş., 

 
In our public disclosure dated 13.05.2019 the following was disclosed “At the Board of 
Directors Meeting held on 13.05.2019, our Board of Directors has assessed the matter of 
delisting from the stock exchange, due to the fact that the shares of Izocam Holding A.Ş in our 
Company, which is the main shareholder of our Company, is 23,324,476.84 and the 
shareholding ratio of Izocam Holding in the Company is approximately 95.07% (which is more 
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than 95% of the voting rights in the Company), in view of the significant operational 
complexities and costs arising by virtue of being a listed company despite having a particularly 
low share ratio (approximately 4.93%) and the effects of low float rate and limited daily trading 
volume on the share price. In conclusion it was resolved that; (i) as per the Capital Markets 
Board’s (“CMB”) “Communiqué No. II-23.1 on Significant Transactions”, and the other 
relevant regulations, our Company shall be delisted from the stock exchange, (ii) legal rights of 
shareholders of our Company in this process shall be protected and ensured, (iii) the decision 
of delisting from the stock exchange shall be submitted to the approval of the shareholders in 
Extraordinary General Assembly Meeting which shall convene on the date of  13/06/2019,  (iv) 
in case a decision on delisting from the stock exchange is resolved by the extraordinary general 
assembly of our Company, in order to delist from the stock exchange, an application shall be 
made to Borsa İstanbul A.Ş. within 5 business days at the latest from the date of resolution of 
the general assembly and İzocam Holding A.Ş., which is the main shareholder of our Company, 
shall be informed to apply to the CMB for the performance of its mandatory tender offer 
obligation for the other shareholders of our Company and for the performance of necessary 
legal transactions within the same term, (v) in case a decision on delisting from the stock 
exchange is resolved by the extraordinary general assembly of our Company, information on 
the requirement of payment of TL 20,12 as tender offer price which is the arithmetic mean of 
the adjusted weighted average prices on the stock exchange shall be proposed by İzocam 
Holding A.Ş. to the other shareholders of our Company within thirty days before the 
announcement date (excluding the date of the disclosure) of this board of directors resolution 
in the Public Disclosure Platform, for the shares of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., each of with 
a nominal value of TL 0,01, (vi) Company management shall be authorized to follow up and 
conduct the transactions regarding delisting from the stock exchange, to obtain the necessary 
permissions from the relevant authorities, and to finalize the said process.”  

Related Public Disclosure: 
 
Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763653 
 
The resolution of the Board of Directors will be submitted to the approval of our shareholders 
at the Extraordinary General Assembly. 
 
3. As per the “Communiqué No. II-23.1 on Significant Transactions”, informing the 

General Assembly on that İzocam Holding A.Ş. which is the controlling shareholder 
of our Company shall initiate a mandatory tender offer [instead of granting the right 
to exit] , to the other shareholders of İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş., and also in relation 
to the tender offer price and the process of the share purchase offer 

 
As disclosed in our public disclosure dated 13.05.2019, in case the delisting of our Company 
as per the Communiqué No. II-23.1 on Significant Transactions and other related legislation of 
the CMB is approved by the general assembly; 
 
(i) Within 5 business days following the resolution of the extraordinary general assembly, 

İzocam Holding will apply to CMB to fulfill its undertaking of initiating a mandatory tender 
offer process for the remaining shareholders of our Company.  

(ii) TL 20,12 per share as tender offer price, which is the average of the weighted daily stock 
market price within the 30 (thirty) days period prior the announcement date 13.05.2019 
excluding the date of the disclosure of the board of directors resolution in the Public 
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Disclosure Platform,  shall be proposed by İzocam Holding A.Ş. to other shareholders of 
our Company for the shares of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., each of with a nominal value 
of TL 0,01.  

(iii)Authorization of Izocam Holding management to conduct necessary works and 
transactions, obtaining of necessary approvals and completion of the process that should be 
consummated by Izocam Holding in relation to delisting of Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş 
from the stock exchange. 

 
Thus in case the delisting of our Company is approved by the Extraordinary General Assembly 
of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş, a mandatory tender offer will be initiated instead of granting 
a right to exit to the shareholders of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
 
As explained above, TL 20,12 will be proposed to the other shareholders of İzocam Ticaret ve 
Sanayi A.Ş for each share of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş each with a nominal value of TL 
0,01.Within 5 business days following the resolution of the extraordinary general assembly, 
İzocam Holding will apply to CMB to fulfill its undertaking of initiating a mandatory tender 
offer process for the remaining shareholders of our Company. The period of the mandatory 
tender offer, mandatory tender offer process and other information regarding the mandatory 
tender offer will become definite upon approval of the delisting application by the CMB and 
will be announced to public as per the applicable legislation. Aan application shall be made to 
Borsa İstanbul A.Ş by İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş within the same period. 
 
4. In case the proposal of the Board of Directors, regarding delisting of our Company 

from the stock exchange is approved by the General Assembly, authorization of the 
Board of Directors of the Company for the operation of these transactions before 
Borsa İstanbul A.Ş., Capital Markets Board, and the relevant institutions, 
 

In case the delisting of our Company is approved by the Extraordinary General Assembly dated 
13.06.2019, Board of Directors of our Company will be authorized to conduct necessary works 
and transactions, obtaining of necessary approvals and completion of the process that should be 
consummated by our Company in relation to delisting of our Company from the stock 
exchange. 
 
5. Pursuant to the Article 363 of the Turkish Commercial Code Approval of the 

appointment of Holger Laubenthal residing at Hamra Tower, 70th Floor – Kuwait 
having a Tax ID number of 1031130368 to the Board of Director to replace Samir 
Mamdouh Kasem who has resigned from membership of the board; 

 
Pursuant to Article 363 of the TCC, due to resignation of one of our Board Member Samir 
Mamdouh Kasem, Holger Laubenthal has been appointed in the Board of Directors Resolution 
dated 13.05.2019 for replacement. Said appointment made due to vacancy shall be submitted to 
the approval of the General Assembly. The CV of Holger Laubenthal is attached herein as 
Annex-2. 

6. Approval of the appointment of the Presidency for the execution of the meeting minute 
on behalf of the shareholders.  

Appointment of the Presidency for the execution of the meeting minute on behalf of the 
shareholder will be submitted to the approval of the shareholders. 
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7. Closing remarks. 
 
 
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş  
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Annex-1 
 

PROXY STATEMENT 
 
 

TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING CHAIRMANSHIP OF 
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş, 

 
 

I, the undersigned, hereby appoint and empower ……..................................... who is introduced 
in detail below as my proxy fully authorized to represent me/Company, vote and make 
proposals and sign all required documents on behalf of me/Company in accordance with my 
instructions written here-below at the Extraordinary General Assembly Meeting of 
Shareholders of İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş that will be held at the address of Park Dedeman 
Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187 34340 Şişli-İstanbul at 11:00 on 
13.06.2019 
 
Proxy’s (*):  
Name & Surname / Title:  
T.R. Identity No./Tax Identity No. Trade Registry and Number, and MERSIS Number.  
(*) For foreign proxies, the equivalents, if any, of such information should be provided 
 
A) SCOPE OF THE POWER OF REPRESENTATION 
 
Scope of the power of representation should be determined by choosing one of the options 
(a), (b) and (c) for the sections 1 and 2 herein below.  
 
1. On the Matters included in the Agenda of the General Assembly: 
 
a) The Proxy named above is authorized to vote on all the agenda items at his/her own 
discretion. 
b) Proxy is authorized to vote in line with proposals of the Company management. 
c) The Proxy is authorized to vote on all the agenda items in accordance with the instructions 
given below. 

 
 Instructions:  
 
 If the shareholder chooses the option (c), instructions on the relevant agenda topic 
are given by marking one of the options (acceptance or rejection) shown beside the 
relevant agenda topic and if the ‘rejection’ option is chosen, by stating the dissention 
requested to be included in the minutes of the general assembly meeting. 
 
Agenda Topics (*) Acceptance  Rejection Dissention 

1. Opening, constitution of the Chairmanship 
of the meeting and authorization of the 
Chairmanship to sign the minutes of the 
meeting, 

   

2. Pursuant to the Capital Markets Board’s  
“Communiqué No. II-23.1 on Significant 
Transactions”, and the other relevant 
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regulations, acceptance, acceptance via 
amending or rejection of the proposal of the 
Board of Directors, regarding delisting of 
our Company from Borsa İstanbul A.Ş. and 
in order to do that, commencing the relevant 
transactions including the applications to be 
made to the Capital Markets Board and 
Borsa İstanbul A.Ş., 

3. As per the “Communiqué No. II-23.1 on 
Significant Transactions”, informing the 
General Assembly on that İzocam Holding 
A.Ş. which is the controlling shareholder of 
our Company shall initiate a mandatory 
tender offer instead of granting the right to 
exit, to the other shareholders of İzocam 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., and also in relation 
to the tender offer price and the process of 
the share purchase offer, 

   

4. In case the proposal of the Board of 
Directors, regarding delisting of our 
Company from the stock exchange is 
approved by the General Assembly, 
authorization of the [Executive Board/Board 
of Directors]  of the Company for the 
operation of these transactions before Borsa 
İstanbul A.Ş., Capital Markets Board, and 
the relevant institutions, 

   

5. Pursuant to the Article 363 of the Turkish 
Commercial Code Approval of the 
appointment of Holger Laubenthal residing 
at Hamra Tower, 70th Floor – Kuwait  
having a Tax ID number of 1031130368  to 
the Board of Director to replace Samir 
Mamdouh Kasem who has resigned from 
membership of the board; 

   

6. Appointment of Presidency for the 
execution of the meeting minutes 

   

7. Closing remarks.    

 
(*) Topics included in the agenda of general assembly meeting are listed one by one. If the 
minority proposes a separate draft decision, it is also given separately for the sake of voting by 
Proxy. 
 
2. Special instructions on other issues that may raise during the general assembly meeting 
and particularly regarding use of minority rights:  
  
a) Proxy is authorized to vote in line with his/her own opinions.  
b) Proxy is not authorized to represent on these issues.  
c) Proxy is authorized to vote in line with the special instructions stated below.  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS: Special instructions, if any, of the shareholder to the proxy 
holder are stated herein. 
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B) SHARE CERTIFICATES HELD BY THE SHAREHOLDER 
 
1. I am approving the representation by the proxy of my shares as detailed below. 
 

a) Quantity-Nominal Value; 
b) Group if any: 
c) Privileged in Voting or Not; 
d) Ratio to total shares/voting rights held by shareholder: 

 
2. I am approving the representation by the proxy of all of my shares shown in the list of 
shareholders eligible for attending the general assembly meeting, which is prepared by 
CRA one day before the date of general assembly meeting. 
 
SHAREHOLDER’S 
 
First name, Surname or Title: 
T.R. Identity No./Tax Identity No., Trade Registry and Number, and MERSIS Number:  
Address:  
(*) For foreign proxy holders, the equivalents, if any, of such information should be provided. 
 
Signature: 
 
NB:  
1. The signature of the principal shareholder should be certified by a notary public. If the proxy 
is not notarized, circular of signatures certified by a notary is required as an attachment of the 
proxy. 
2. Our foreign shareholders should submit to the headquarters of our company, the Turkish 
translations of their proxies which have been notarized by a notary public. 
 

Annex-2 
 
CV of the Member of the Board of Directors 
 
Holger Laubenthal 
 
Holger has an MBA from Harvard Business School, Boston, MA and a Master’s degree in 
Industrial Engineering from the Technical University of Berlin, Germany. He was also a 
graduate research scholar at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. 

 

Holger Laubenthal is currently working as President for Consumer and Manufacturing in 
Alghanim Industries. He previously served as President & CEO of GE Inspection Technologies, 
a General Electric Company and as President & CEO of Mubadala GE Capital PJSC, President 
& CEO of GE Money Bank Russia, Vice Chairman of the Executive Board at GE Money Bank 
Germany, and Vice President of Global Strategy at GE Capital Corporation. Also, Holger 
Laubenthal had senior leadership experience in financial, commercial, and strategic roles in 
groups such as GE Money Bank Switzerland, Daimlerchrysler AG, Price Waterhouse GmbH. 
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İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
13.06. 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 
 

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak 
üzere, 13.06.2019 Perşembe günü saat 11:00’da, Park Dedeman Levent Oteli, Esentepe Mahallesi 
Büyükdere Caddesi No:187 34340 Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.  

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay 
sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi 
temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de 
işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına 
kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip 
olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları 
bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün 
değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik 
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1’de bulunan örneğe uygun 
olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.izocam.com.tr 
adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 
tarih ve II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde 
öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 
vekaletname ibrazı gerekli değildir.  

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma 
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. 
maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo 
edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak 
istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve 
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu 
bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek 
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel 
Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.  

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, KAP, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS ve Şirket internet sitesinde ( www.izocam.com.tr) ve Bilgi Toplumu 
Hizmetleri kapsamında (https://e-sirket.mkk.com.tr) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine 
sunulmaktadır. 

Genel Kurul toplantımız kamuya açık olarak yapılmakta ve söz ve oy hakkı olmaksızın tüm 
paydaşlarımız ile medya (basın-yayın organları) toplantımıza davetlidir. Sayın pay sahiplerinin 
bilgilerine arz olunur.  

 

Saygılarımızla, 

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu 



 

Etiket: Hizmete Özel / Sensitivity: Internal 

 

 

Şirket Merkezi adresi:  

Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No:21 Kat: 4-5 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 
75  

Şubeler;  

 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli  

 Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii-
Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli  

 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir  

 Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus – MERSİN 
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A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İliskin Tebliği” 
(II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar 
aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize 
sunulmaktadır: 
 
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. 
Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 
2.453.414.335 adet paya bölünmüştür.  
 
Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan 
bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının 
sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:  
 

Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 
İzocam Holding A.Ş. 23.324.476,84 95,07 
Halka Açık Kısım 1.209.666,51 4,93 
Toplam 24.534.143,35 100 

 
2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini 

Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 
 

Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır. 

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisselerinin % 95,07’lik bölümü olan ve 2.332.447.700 
adetlik bölümüne tekabül eden kısmı, %50 Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve 
Tic. A.Ş.; %50 Alghanim Izolasyon Yatırım A.Ş. ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş’nin 
portföyünde bulunmaktadır.  

Şirketimizin 13.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul onayına 
sunulmak üzere borsa kotundan çıkma kararı alınmıştır. Bu husus, 13.05.2019 tarihinde 
Şirketimiz tarafından özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur.  Bu husus dışında, 
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçeklesen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 
ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve ana sözleşmesinde belirlenmiş 
faaliyet konularında değişiklikler planlanmamaktadır. 

 
3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde 

Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:  
 

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak 
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri 
konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden 
önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter 
aracılığıyla yapılır.  

13.06.2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay 
sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde 
yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya 
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Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin 
bir talebi olmamıştır.  
 
4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı 

 
Pay sahipleri TTK 438 ve 439. Maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir 
denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 
Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 
 
5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı 

ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 
 
Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. 

 
B. 13.06.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 

MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 
 
1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı 

başkanlığına yetki verilmesi 
 
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 
28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 
Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul 
esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan 
Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu 
tayin ederek Başkanlığı oluşturur. 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 
geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına 
sunulacaktır. 
 
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere 

İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri 
uyarınca, Yönetim Kurulu’nun Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve 
bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru 
işlemleri de dâhil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin önerisinin 
müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 
 

13.05 2019 tarihli özel durum açıklamamızda; “Şirketimizin 13.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu 
Toplantısında; Şirketimiz ana ortağı İzocam Holding A.Ş’nin (“İzocam Holding”), Şirketimiz 
sermayesindeki payının 23.324.476,84 TL, pay oranının ise yaklaşık % 95,07 olduğu ve bu 
suretle Şirketimizin oy haklarının %95 'inden fazlasına sahip olduğu belirtilerek, fiili 
dolaşımdaki pay oranının (yaklaşık %4,93) oldukça düşük olması ve Borsa Istanbul A.Ş’deki 
işlem hacminin oldukça sığ olmasının pay fiyatı üzerindeki etkilerine rağmen bir borsa şirketi 
olmasının ortaya çıkardığı önemli operasyonel zorluk ve maliyetlerden dolayı borsa kotundan 
çıkılması hususu Şirketimiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.  Sonuç olarak; (i) 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin borsa 
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kotundan çıkarılmasına, (ii) Şirketimiz pay sahiplerinin bu süreçteki yasal haklarının korunması 
ve temininin gözetilmesine, (iii) Borsa kotundan çıkma kararının 13.06.2019 tarihinde 
yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, (iv) 
Şirketimiz genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde, olağanüstü 
genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla 
tarafından Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmasına, İzocam Holding A.Ş. tarafından ise aynı 
süre içinde Şirketimiz diğer ortaklarına yönelik zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi amacıyla SPK'ya başvurması ve gerekli yasal işlemlerin icrası hususunda ana 
ortağımız İzocam Holding A.Ş.’ye bilgi verilmesine, (v) Şirketimiz olağanüstü genel kurulunca 
borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde, İzocam Holding A.Ş. tarafından 
şirketimiz diğer ortaklarına, beher 1 Kr. nominal değerli İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. payı 
için, işbu yönetim kurulu kararının şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda 
duyurulduğu tarihten önceki, açıklama yapılan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da 
oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,12 TL pay alım 
teklifi fiyatı önerilmesi gerektiği, (vi) Şirketimizin borsa kotundan çıkması işlemlerinin takibi, 
yürütülmesi ve gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ile anılan sürecinin 
sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına” karar verildiği 
bildirilmiştir. 

 

İlgili KAP açıklamaları;  

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763653 

Yönetim Kurulunun söz konusu borsa kotundan çıkma kararı, Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

3. II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 
Tebliği" uyarınca Şirketimiz’in hakim pay sahibi konumundaki İzocam Holding A.Ş 
tarafından İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma 
hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi 
sürecine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
 

Şirketimiz’in 13.05.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimiz’in 
13.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararında SPK’nın II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki 
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve diğer ilgili düzenlemeleri 
çerçevesinde, Şirketimiz genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması 
halinde;  

 
(i) İzocam Holding tarafından genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü 

içerisinde İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin diğer ortaklarına yönelik zorunlu pay alım 
teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK’ya başvurulmasına,  

(ii) İzocam Holding tarafından İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin diğer ortaklarına, beher 1 
Kr. nominal değerli İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş payı için, İzocam Ticaret ve Sanayi 
A.Ş’nin kottan çıkılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda duyurulduğu tarihten (13.05.2019) önceki, açıklama yapılan tarih hariç 
olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların 
aritmetik ortalaması olan 20,12 TL pay alım teklifi fiyatı önerilmesine,  

(iii) İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin borsa kotundan çıkması işlemlerinin tamamlanması 
için İzocam Holding tarafından yapılması gereken iş ve işlemler ile gerekli mercilerden 
ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması hususunda İzocam Holding 
yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,  
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karar verilmiştir.  
 

Böylelikle, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş borsa 
kotundan çıkmasına ilişkin karar alınması halinde, İzocam Holding tarafından İzocam Ticaret 
ve Sanayi A.Ş’nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde 
bulunulacaktır.  

 
Yukarıda belirtildiği üzere, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin diğer pay sahiplerine beher 1 Kr. 
nominal değerli İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş payı için 20,12 TL pay alım teklifi fiyatı 
önerilecektir. Genel Kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde, İzocam Holding 
tarafından İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin diğer ortaklarına yönelik zorunlu pay alım teklifi 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK’ya başvurulacaktır. Zorunlu pay alım 
teklifinin süresi, bu sürecin nasıl işleyeceği ve pay alım teklifine ilişkin diğer bilgiler, anılan 
başvurunun SPK tarafından onaylanmasını takiben netleşecek ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca kamuya duyurulacaktır. Aynı süre içinde, kottan çıkmak amacıyla İzocam Ticaret ve 
Sanayi A.Ş tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır. 
 
4. Şirket’in borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel 

Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin Borsa İstanbul A.Ş, SPK ve ilgili 
kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 
 

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin borsa kotundan çıkması işlemlerinin Şirketimiz’in 13.06.2019 
tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaynlanması halinde söz konusu borsa kotundan 
çıkma işlemlerinin takibi ve sonuçlanıdırılması için Şirketimiz tarafından yapılması gereken iş 
ve işlemler ile gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması 
hususunda Şirketimiz yönetiminin Yönetim Kurulu'na yetki verilecektir. 
 
5. Samir Mamdouh Kasem’in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret 

Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Hamra Tower, 
70th Floor – Kuwait adresinde mukim ve 1031130368 vergi kimlik numaralı Holger 
Laubenthal’ın atamasının onaylanması, 
 

TTK’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Samir 
Mamdouh Kasem’in istifa nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 13.05.2019 tarihli 
Yönetim Kurulu kararına istinaden, yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın 
Holger Laubenthal atanmıştır. Bahse konu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama 
Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sayın Holger Laubenthal’ın 
özgeçmişi Ek- 2’de sunulmaktadır.  

 
6. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi. 

Toplantı Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına ve 
bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sunulacaktır. 

 

7. Dilekler ve Kapanış. 
 
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş 
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Ek-1 

VEKÂLETNAME 
 

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA 
 
Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 
13.06.2019 Perşembe günü saat 11:00’de Park Dedeman Levent Oteli, Esentepe Mahallesi 
Büyükdere Caddesi No:187 34340 Şişli-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz 
görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli 
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 
…………………………………………………………………… vekil tayin 
ediyorum/ediyoruz.  
 
Vekilin(*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
 
Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 
işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 
tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve 
toplantı tutanağının imzalanması için toplantı 
başkanlığına yetki verilmesi 

 

   

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-
23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere 
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 
Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri 
uyarınca, Yönetim Kurulu’nun Şirketimizin 
Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve 
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bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa 
İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru 
işlemleri de dâhil olmak üzere ilgili işlemlerin 
başlatılmasına ilişkin önerisinin müzakere 
edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya 
reddi 

3. II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere 
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 
Tebliği" uyarınca Şirketimiz’in hakim pay 
sahibi konumundaki İzocam Holding A.Ş 
tarafından İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı 
yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay 
alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi sürecine 
ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

   

4. Şirket’in borsa kotundan çıkarılmasına 
ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel 
Kurul tarafından onaylanması halinde, bu 
işlemlerin Borsa İstanbul A.Ş, SPK ve ilgili 
kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim 
Kurulu'na yetki verilmesi, 

   

5. Samir Mamdouh Kasem’in yönetim kurulu 
üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret 
Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Şirket 
yönetim kuruluna atanan Hamra Tower, 70th 
Floor – Kuwait adresinde mukim ve 
1031130368 vergi kimlik numaralı Holger 
Laubenthal’ın atamasının onaylanması, 

   

6.Toplantı tutanağının imzalanması 
konusunda divana yetki verilmesi  

   

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  
 
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

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

 
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 
belirtilir. 

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ 
 
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
 
a) Adedi – Nominal değeri  : 
b) Varsa Grubu    : 
c) Oyda imtiyazı olup olmadığı  : 
d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı 
 



 

Etiket: Hizmete Özel / Sensitivity: Internal 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 
temsilini onaylıyorum.  
 
PAY SAHİBİNİN 
 
Adı Soyadı veya Unvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 
zorunludur. 
 
İmzası:  
 
 
Not:  
 
 
1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. 
Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 
vekâletnameye eklenecektir. 
 
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe 
tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 

 
 
Ek-2 
 
Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi 
 
Holger Laubenthal 
 

Holger Laubenthal’ın Harvard Business School’dan İşletme Mastırı, Berlin Teknik 
Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Kendisi ayrıca 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde lisansüstü araştırma öğrencisi olmuştur. 

Holger Laubenthal, şu anda Alghanim Industries’de Tüketici ve Üretim Müdür’ü olarak 
çalışmaktadır. Daha önce bir General Electric şirketi olan GE Inspection Technologies’in 
Müdürü ve CEO’su olarak,  Mubadala GE Capital PJSC ‘nin Müdürü ve CEO’su olarak, GE 
Money Bank Rusya’nın Müdürü ve CEO’su olarak, GE Money Bank, Almanya’nın Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak ve GE Capital Corporation’da Global Strateji Başkan 
Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bunların yanı sıra Holger Laubenthal’ın finansal, ticari ve 
stratejik rollerde; GE Money Bank, İsviçre ve Daimlerchrysler AG, Price Waterhouse GmbH 
gibi gruplarda kıdemli liderlik tecrübesi bulunmaktadır. 

   



 

Etiket: Hizmete Özel / Sensitivity: Internal 

 


