ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere
11 Nisan 2012 Çarşamba günü, saat 10:00’da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz
Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin. en geç toplantı tarihinden bir hafta
öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin ‘’Genel Kurul Blokaj’’ prosedürünü takip ederek kendilerini
‘’Genel Kurul Blokaj Listesine’’ kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı
olmayan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır
Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV,
No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak
imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan
vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.
Saygılarımızla
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş

GÜNDEM
1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ,
2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3-Yıl içinde atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tasvibi,
4-Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız
üyelerinin seçimi,
5-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
7-Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ kapsamında Şirket esas sözleşmesinin 7,12,14 ve 20‘nci maddelerinin tadiline ilişkin onaylı
tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması,
8-Dilek ve Temenniler
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
YÖNETİM KURULU
MADDE-7
MADDE-7
Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve
7.1.Yönetim kurulunun teşkili , toplantı ve karar nisapları;
iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından
Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas
seçilecek 3 (üç) ila 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 , 7 veya 9
yürütülür.
üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona
eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan
vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık
eder.

Yönetim kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda
bağımsız üye bulunur. Bağımsız üye kriterleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev
süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit
edilir.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı
bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini
tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel
Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden olursa 3’ünün, 7 üyeden olursa 4 ünün, 9 üyeden
olursa 5 inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden
oluşursa 3’ünün, 7 üyeden oluşursa 4’ünün, 9 üyeden oluşursa 5’inin aynı yönde
oy kullanması yeterlidir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve
üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik
sıfatını kendiliğinden kaybederler

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan
her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.
Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim
kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket
dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

7.2.Görev Süresi;
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev
süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.
7.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili
seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.
Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir
Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere
Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim
Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil
ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden
kaybederler.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev
alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer
mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

GENEL KURUL
MADDE-12
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

GENEL KURUL
MADDE-12
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli :
Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368’inci
madde hükümleri uygulanır.

12.1. Davet Şekli :
Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368’inci madde
hükümleri uygulanır.
Genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile sermaye
piyasası mevzuatı uyarınca belirtilen süreler dahilinde yapılır.

Toplantı Zamanı:
Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç
ay içerisinde ve senede an az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay
sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te
pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay
sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.TTK’nun
373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda
söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını
kullanabilirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde
düzenlenemelerine uyulur. .

Sermaye

Piyasası

Kurulu

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk
Ticaret Kanunu’nun 372, 378 ve 388‘inci maddelerinde yazılı hükümler
uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci madesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11‘inci maddesi hükmü uyarınca Türk
Ticaret Kanunu’nun 372’inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.
Toplantı Yeri;
Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare
biriminden başka ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın bulunduğu şehir
olan İstanbul’da yapılabilir.

12.2.Toplantı Zamanı:
Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay
içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin
icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da
kullanmaya yetkilidirler. TTK’nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok
maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle
oy haklarını kullanabilirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde
uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine

12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret
Kanunu’nun 372, 378 ve 388’inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak
Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci madesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı
husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun
11’inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 372’inci maddesindeki
toplantı nisabı uygulanır.
12.5.Toplantı Yeri;
Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka
ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın bulunduğu şehir olan İstanbul’da yapılabilir.
12.6. Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu
düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

İLAN
MADDE-14
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37’inci maddesinin dördüncü
fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket’in merkezinin bulunduğu yerde
çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete
yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret
Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların
yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.

İLAN
MADDE-14
Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37’inci maddesinin
dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca
şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu
adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve
438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE-20
Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE-20
Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

VEKALETNAME
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş’nin 11 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 10:00’da Çubuklu Mah. Orhan Veli
Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü
Genel
Kurul Toplantısında
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsil etmeye
oy
vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın...........................’i
vekil tayin ediyorum.
A)TEMSİL YETKİSİNİN 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 SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a)Tertip ve Serisi
b)Numarası
c)Adet-Nominal değeri
ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır

