
1 

 

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  

ANONİM ŞİRKETİ’NİN  

30.12.2021 TARİHLİ  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.12.2021 tarihinde saat 13.00’te Mersin 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin 

adresinde yapılacaktır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula 

fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. 

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza 

Sertifikası’na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay 

sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası’na sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK 

Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve 

güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden 

elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.  

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz 

veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 

tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 

Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak 

etmeleri mümkün olmayacaktır.  

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-

GKS”) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı 

kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya 

vekaletname örneğini Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. 

No:23 Akdeniz Mersin adresindeki Şirket merkezimizden veya www.ozbal.com adresindeki 

Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı ‘Vekaleten Oy 

Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen 

hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve internet sitemizde 

yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, 

hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ’de belirlenen 

esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde 

Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin 

kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak 

düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler. 

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate 

alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin 

pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. 

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay 

sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya 

ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan 

www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 

http://www.ozbal.com/
http://www.mkk.com.tr/
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma 

hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak 

ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde bloke ettirmelerine 

gerek bulunmamaktadır. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada 

işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının 

saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz’in toplantı saatinden önce toplantı 

mahallinde hazır bulunması rica olunur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanan Duyuru Metni, Birleşmeye Taraf 

Şirketler’in Yönetim Kurulları tarafından tanzim ve imza edilmiş olan Birleşme Sözleşmesi 

ve Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları, 30.06.2021 

tarihli ara bilanço, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, Uzman Kuruluş Raporu, son üç 

yıllık bağımsız denetim raporları, gayrimenkul değerleme raporları, Duyuru Metni ile 

birleşmeye ilişkin diğer belgeler, Türk Ticaret Kanunu’nun “İnceleme Hakkı” başlıklı 149. 

Maddesi ile Birleşme Ve Bölünme Tebliği’nin (II-23.2) “Kamunun Aydınlatılması” başlıklı 8. 

Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; www.ozbal.com adresindeki Şirket kurumsal internet 

sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve ayrıca Şirket 

merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 

SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel 

açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.  

 

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık 

Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden 

Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:  

 

Şirketin 100.000.000-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı 

ödenmiş 43.920.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerde 43.920.000 

adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. 

Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu’nun 

3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından 

seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden 

birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday 

gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na 

seçilir.(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu 

üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir. 

 

 

 

 

 

http://www.ozbal.com/
http://www.kap.org.tr/
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Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

 

ORTAĞIN TİCARET 

ÜNVANI ADI SOYADI 

SERMAYEDEKİ PAYI 

(TL) 

SERMAYEDEKİ PAYI 

(%) 

ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. 4.478.955,04 10,02 

İSTANBUL PORTFÖY 

İKİNCİ SERBEST FON 

4.365.000,00 9,94 

NEVZAT TAŞKIN 2.515.843 5,73 

TİMUR BÜYÜK 2.796.000 6,37 

DİĞER 29.764.201,96 67,76 

TOPLAM 43.920.000,00 100,00 

 

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.  

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi 

 

Grubu  Nama/Ha

miline  

Beher 

Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL)  

Toplam 

Nominal 

Değer (TL)  

Sermayeye 

Oranı (%)  

İmtiyaz 

Türü  

Borsada İşlem 

Görüp 

Görmediği  

A Nama 1,00 1.092.307 2,49 Var İşlem 

Görmemektedir 

B Hamiline 1,00 42.827.693 97,51 Yok İşlem 

Görmektedir 

  TOPLAM 43.920.000 100,00   

 

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya 

Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde 

Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri 

Hakkında Bilgi:  

 

İşbu Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki birleşme süreci dışında herhangi bir değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi 

veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı 

Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve 

Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve 

Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim 

Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri 

Hususlar Hakkında Bilgi:  

 

Bulunmamaktadır. 

 

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların 

gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri: 

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 
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5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu 

Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:  
 

Bulunmamaktadır. 

 

 

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

30.12.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

 

2. Şirketimiz’in (“Özbal Çelik”), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ile, 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki 

İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil 

Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm 

aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik 

bünyesinde birleşilmesine (“Birleşme” veya “Birleşme İşlemi”) ilişkin olarak pay sahiplerine 

bilgi verilmesi; 

 

a) Birleşme İşlemi’nin uluslararası piyasada rekabet yeteneğimizi artırabilmek için tek 

çatı altında toplanarak ulaşılacak kapasite artışıyla dünyadaki büyük çaplı projelerden 

pay alma şansının arttırılması, rekabetçi satın alma gücüyle hammadde ve yardımcı 

malzeme maliyetleri optimize edilebilmesi, tek merkezden yönetimin getireceği 

yalınlık ve etkinlikle birlikte oluşacak maliyet avantajlarına sahip olunması amacıyla 

gerçekleştirildiği, 

 

b) Birleşme oranının, değişim oranının ve Birleşme işlemi nedeniyle Erciyas Çelik 

nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye 

artırımı sonucunda Erciyas Çelik paylarından Şirketimiz Özbal Çelik pay sahiplerine 

tahsis edilecek pay adetlerinin, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca adil ve 

makul olduğuna dair tespitinde, aynı tebliğin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını 

taşıyan 7. Maddesinin hükümlerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. 

tarafından hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınacağı,  

 

c) Uzman Kuruluş Raporu’na göre; Erciyas Çelik’in Özbal Çelik’i devralması yoluyla 

birleşmesi işleminde birleşme oranı hesaplanırken, Birleşmeye Taraf Şirketler’in 

mevcut faaliyetleri ve finansal yapısı göz önüne alınarak, İndirgenmiş Nakit Akımları, 

Piyasa Değeri, Piyasa Çarpanları ve Defter Değeri kullanılarak analiz yapıldığı, 

Uzman Kuruluş’un, nihai olarak hesaplanan değişim oranının adil, makul ve güvenilir 

olduğu görüşünde olduğu,  

 

Uzman Kuruluş Raporu’nda (i) gelir yaklaşımı, (ii) piyasa (Pazar) yaklaşımı ve (iii) 

Özkaynak yaklaşımı olmak üzere üç farklı yöntem kullanıldığı, tanımlanan 

yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir 

analiz yapabilmek için yeterli olduğunun belirtildiği, 

 

d) Uzman Kuruluş Raporu’na göre; 

 

Birleşme oranının % 76,5, değişim oranının ise 0,4160 olarak tespit edildiği,  
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Erciyas Çelik’in, Özbal Çelik’i devralması sebebiyle arttırılacak sermaye tutarının, 

18.270.481.-TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 

77.770.481.-TL olacağının belirtildiği, 

 

Birleşme işlemi kapsamında, 1.-TL nominal değerli (A) veya (B) grubu Özbal Çelik 

payına sahip hissedarların 0,4160 TL nominal değerli (B) grubu Erciyas Çelik 

hissesine sahip olacağı. 

 

3. Ayrılma hakkı ile ilgili olarak; 

 

a) Birleşme İşlemi Yönetim Kurulu tarafından, Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma 

Hakkı Tebliği (II-23.3)’nin 4. Ve 5. Maddeleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem 

olarak değerlendirilmiş olduğundan, Birleşme İşlemi’nde; Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. Maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işlemine ilişkin 17.06.2021 

tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 17.06.2021 

tarihinde Şirketimiz’de pay sahibi olan ve birleşme işlemine ilişkin genel kurul 

toplantısına katılarak olumsuz oy verecek ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına 

geçirtecek pay sahiplerimizin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma 

hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,  

  

b) Birleşme İşlemi’nin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben, 

genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve muhalefet şerhini toplantı 

tutanağına geçirtecek pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin 

kamuya duyurulan ve ilan edilen çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun "Ayrılma 

Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

düzenlemelerine uygun olarak, Özbal Çelik’in her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari 

değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 7,6478.-TL olduğu, 

 

c) Ayrılma hakkının kullandırılmasına Birleşme İşlemi’nin onaya sunulacağı genel kurul 

tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanacağı ve ayrılma hakkı 

kullanım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı,  

 

d) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve muhalefet şerhini 

toplantı tutanağına geçirtecek pay sahiplerimizin, ayrılma hakkına konu paylarını, alım 

işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenen aracı kuruma, 

ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler 

doğrultusunda teslim ederek satışını gerçekleştirecekleri, ayrılma hakkını kullanmak 

için başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin ortaklık tarafından en geç satışı takip 

eden iş günü ödeneceği, 

 

Hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi, 

 

4. Şirketimiz Özbal Çelik’in, Erciyas Çelik ile, 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas 

alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), 

Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e 

devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak; KPMG Yönetim 

Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 29.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş 

Raporu’ndaki birleşme ve değişim oranları baz alınarak düzenlenmiş Birleşme Sözleşmesi’nin 
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ve Birleşme İşlemi’nin genel kurulun onayına sunulması ve bu kapsamda gerekli iş ve 

işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 
 

5. Şirketimiz’in Erciyas Çelik ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahına karar verilmesi, 

 

6. Dilekler ve Kapanış. 

 

 

 

 

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

 

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin 30.12.2021 tarihinde saat 

13.00’te Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz 

Mersin adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi 

vekil tayin ediyorum.  

  

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 kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda 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.    

2.    

3.    

 

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

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:*  

b) Numarası/Grubu:**  

c) Adet-Nominal değeri:  

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*  

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  

  

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  

 

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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  

Adresi:  

 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 
 

 

  ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  

ANONİM ŞİRKETİ 

 

 


