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AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

Sicil No:27158 (İstanbul) 

 

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2017 Salı günü saat 16:00’da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 

34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay 

sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya 

dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi 

üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.  

 

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu 

II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile 

Şirket’imizin http://www.avivasa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını 

notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda 

kendilerini temsil ettirebilirler. 

 

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;  

 Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  

 Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, 

 Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, 

 Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini 

imzalamak suretiyle katılabilirler. 

 

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 Kuruluşunun internet adresi 

olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 

Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

Şirketimizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım 

Önerisi, Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt 

Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirket’imizin internet adresi olan 

http://www.avivasa.com.tr bağlantısında yer alan “Yatırımcı İlişkileri” ve “Bilgi Toplu Hizmetleri” bölümlerinden ve Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı 

İlişkileri Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica 

olunur. 

 

 

 

SAYGILARIMIZLA 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM 

ŞİRKETİ  

 

 

 

 

Şirket Merkez Adresi:  

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad 

No:12 Ümraniye/İstanbul 

Tel: 0216 633 33 33 

Fax: 0216 634 38 88 

Web: www.avivasa.com.tr 

 

http://www.mkk.com.tr/
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OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması 

2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi 

3. 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması 

4. 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 

5. 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 

6. Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere 

seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması 

7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 

8. 2016 finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için denetçi seçimi. 

9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi  

10. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi 

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle, Yönetim 

Kurulu’nun, Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. maddesinin tadili hakkında 

karar  

12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 

 

 

V E K A L E T N A M E 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin 21 Mart 2017 günü  16:00’da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı 

Center adresinde yapılacak 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim 

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

yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.  

 

Vekilin(*) ;  

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep 

edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.  
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  Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması       

2. 

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 

okunması ve müzakeresi       

3. 

2016 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının 

okunması       

4. 

2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve 

tasdiki       

5. 

2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç 

payları oranlarının belirlenmesi       

6. 

Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 

kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel 

Kurul’un onayına sunulması       

7. 

2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin 

ibrası       

8. 

2016 finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık 

mevzuatı uyarınca denetimi için denetçi seçimi.       

9. 

2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel 

Kurul’a bilgi verilmesi        

10. 

Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 

belirlenmesi       

11. 

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, 

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. 

maddesinin tadili hakkında karar        

12. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret 

Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 

yapabilmeleri için izin verilmesi       

 

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) 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 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 İmtiyazı olup olmadığı :  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*  

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :  
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*  Kayden İzlenen 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 UNVANI (*):  

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :  

Adresi: ..............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

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

 

 

İMZASI 
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AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 

ESKİ HALİ YENİ HALİ 

MADDE – 9  

YÖNETİM KURULU 

MADDE – 9 

YÖNETİM KURULU  

Şirket, onbir (11) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.   

 

Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Kanunu uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal üyesi 

olup Şirket’in günlük işlerini yönetecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından atanır.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev 

süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması 

halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının 

onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak 

atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan 

üyenin görev süresini tamamlayacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa 

etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur. 

 

Yönetim Kurulu toplantı nisabı sekiz (8) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim 

Kurulu kararları en az sekiz (8) üyenin olumlu oyu ile alınır. 

 

Şirket Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun 

olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilecek Türkiye içinde veya dışındaki herhangi bir yerde yapılır. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce olacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi 

tutanakları ve kararları, Türkçe olarak hazırlanıp, tutulacaktır. Tutanakların ve kararların 

İngilizce tercümeleri Şirket’ in ayrı bir tutanak defterinde saklanacaktır. Kararın taslağının 

Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yazılı olarak sunulması ve bu üyelerden her birinin bu 

karara yazılı olarak muvafakat vermesi halinde, Yönetim Kurulu toplanmaksızın karar 

verebilir. 

 

Yönetim Kurulu, Şirket’in tüm sorumluluğunu üstlenecek ve Şirket üzerinde tam kontrol ve 

yetki sahibi olacak ve işbu Esas Sözleşme ve/veya mevzuat uyarınca Genel Kurul’un 

yetkisinde olduğu açıkça düzenlenmiş konular dışındaki konularda her türlü kararı almaya ve 

Şirket işleriyle ilgili her konuda politikalar tespit etmeye tam yetkili olacaktır. 

 

Şirket, onbir (11) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.   

 

Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Kanunu uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal üyesi 

olup Şirket’in günlük işlerini yönetecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından atanır.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev 

süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması 

halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının 

onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak 

atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan 

üyenin görev süresini tamamlayacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa 

etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur. 

 

Yönetim Kurulu toplantı nisabı sekiz (8) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim 

Kurulu kararları en az sekiz (8) üyenin olumlu oyu ile alınır. 

 

Şirket Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun 

olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilecek Türkiye içinde veya dışındaki herhangi bir yerde yapılır. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce olacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi 

tutanakları ve kararları, Türkçe olarak hazırlanıp, tutulacaktır. Tutanakların ve kararların 

İngilizce tercümeleri Şirket’ in ayrı bir tutanak defterinde saklanacaktır. Kararın taslağının 

Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yazılı olarak sunulması ve bu üyelerden her birinin bu 

karara yazılı olarak muvafakat vermesi halinde, Yönetim Kurulu toplanmaksızın karar 

verebilir. 

 

Yönetim Kurulu, Şirket’in tüm sorumluluğunu üstlenecek ve Şirket üzerinde tam kontrol ve 

yetki sahibi olacak ve işbu Esas Sözleşme ve/veya mevzuat uyarınca Genel Kurul’un 

yetkisinde olduğu açıkça düzenlenmiş konular dışındaki konularda her türlü kararı almaya ve 

Şirket işleriyle ilgili her konuda politikalar tespit etmeye tam yetkili olacaktır. 
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Her bir pay sahibi, pay sahibi olarak sahip olduğu hakları, kanunen cevaz verildiği ölçüde, 

işbu Esas Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun ön onayı alınmadan 

aşağıda sayılan ve özel olarak Yönetim Kuruluna bırakılmış herhangi bir konuda (‘’Mahfuz 

Konu’’) hiçbir işlem yapılmamasını ve Şirket yöneticileri ve çalışanlarının hiç birinin bu ön 

onayı almadan bu tip işlemler yapmamasını sağlayacak bir şekilde kullanacağını kabul eder. 

 

Mahfuz Konular aşağıdakilerden oluşmaktadır: (Bu konulardan hiçbiri ile ilgili olarak, aksi 

Yönetim Kurulunca özel olarak kararlaştırılmadıkça, herhangi bir kişi yetkilendirilemez). 

 

(i) Emeklilik, teşvik ve ikramiye planları da dâhil olmak üzere, Genel Müdürün ve 

doğrudan Genel Müdüre rapor veren yöneticilerin atanmaları, görevden alınmaları 

ve ücretleri. 

(ii) Düzenleyici bir makamla olan önemli bir konu veya davaya ilişkin olarak itirazda 

bulunmaya, ödeme yapmaya veya sulh olmaya ve düzenleyici bir makama (işin 

olağan akışı dışında) herhangi bir yazı göndermeye veya başvuruda bulunmaya ya da 

düzenleyici bir makam ile sair iletişimde bulunmaya ilişkin kararlar. 

(iii) Şirket’in genel iş modelinde önemli değişikliklerin yapılması (Örneğin işletmenin 

önemli bir kısmının elden çıkartılması). 

(iv) Stratejik planların ve yıllık bütçenin onaylanması. 

(v) Finansal garanti veya performans garantili ürünleri. 

(vi) Reasürans işlemleri. 

(vii) Bağlı Şirketlerle 50.000 ABD Doları’nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) 

aşan işlemler yapılması. 

(viii) Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki acentelik sözleşmesinin feshedilmesi. 

(ix) (i) Süresi 36 ayı aşan veya (ii) toplam değeri 50.000.- ABD Doları’nı (veya başka bir 

para birimindeki karşılığını) aşan sözleşme veya düzenleme yapılması. 

(x) 50.000.- ABD Doları’nı ( veya başka bir para birimindeki karşılığını) aşan finansal 

taahhütler ve harcamalar. 

(xi) Devralmalar, elden çıkarmalar, Şirket’ in genişlemesine ilişkin sair konular veya 

Şirket’in işlerinin bütünün veya bir kısmının tasfiye edilmesine ilişkin teklifler. 

(xii) Markaların ve Stratejilerin değiştirilmesi. 

(xiii) Şirket’ in sermaye gerekliliklerini esaslı olarak etkileyen ve/veya öz sermayesinde 

herhangi bir değişiklik içeren teklifler. 

(xiv) Üçüncü kişilerle veya Bağlı Şirketlerle komisyona ilişkin düzenlemeler yapılması 

(xv)     Pazarlama Komitesinin teklifleri. 

(xvi) Temettü ödemesi veya Şirket kar dağıtım politikasının değiştirilmesine ilişkin 

teklifler. 

(xvii) Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının 

arttırılmasına ilişkin teklifte bulunulması veya sermaye azaltılmasına ilişkin teklifler. 

(xviii) Şirket’in bağış politikasının değiştirilmesi. 

 

Her bir pay sahibi, pay sahibi olarak sahip olduğu hakları, kanunen cevaz verildiği ölçüde, 

işbu Esas Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun ön onayı alınmadan 

aşağıda sayılan ve özel olarak Yönetim Kuruluna bırakılmış herhangi bir konuda (‘’Mahfuz 

Konu’’) hiçbir işlem yapılmamasını ve Şirket yöneticileri ve çalışanlarının hiç birinin bu ön 

onayı almadan bu tip işlemler yapmamasını sağlayacak bir şekilde kullanacağını kabul eder. 

 

Mahfuz Konular aşağıdakilerden oluşmaktadır: (Bu konulardan hiçbiri ile ilgili olarak, aksi 

Yönetim Kurulunca özel olarak kararlaştırılmadıkça, herhangi bir kişi yetkilendirilemez). 

 

(i) Emeklilik, teşvik ve ikramiye planları da dâhil olmak üzere, Genel Müdürün ve 

doğrudan Genel Müdüre rapor veren yöneticilerin atanmaları, görevden alınmaları 

ve ücretleri. 

(ii) Düzenleyici bir makamla olan önemli bir konu veya davaya ilişkin olarak itirazda 

bulunmaya, ödeme yapmaya veya sulh olmaya ve düzenleyici bir makama (işin 

olağan akışı dışında) herhangi bir yazı göndermeye veya başvuruda bulunmaya ya da 

düzenleyici bir makam ile sair iletişimde bulunmaya ilişkin kararlar. 

(iii) Şirket’in genel iş modelinde önemli değişikliklerin yapılması (Örneğin işletmenin 

önemli bir kısmının elden çıkartılması). 

(iv) Stratejik planların ve yıllık bütçenin onaylanması. 

(v) Finansal garanti veya performans garantili ürünleri. 

(vi) Reasürans işlemleri. 

(vii) Bağlı Şirketlerle 50.000 ABD Doları’nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) 

aşan işlemler yapılması. 

(viii) Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki acentelik sözleşmesinin feshedilmesi. 

(ix) (i) Süresi 36 ayı aşan veya (ii) toplam değeri 500.000.- ABD Doları’nı (veya başka 

bir para birimindeki karşılığını) aşan sözleşme veya düzenleme yapılması. 

(x) 500.000.- ABD Doları’nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) aşan finansal 

taahhütler ve harcamalar. 

(xi) Devralmalar, elden çıkarmalar, Şirket’ in genişlemesine ilişkin sair konular veya 

Şirket’in işlerinin bütünün veya bir kısmının tasfiye edilmesine ilişkin teklifler. 

(xii) Markaların ve Stratejilerin değiştirilmesi. 

(xiii) Şirket’ in sermaye gerekliliklerini esaslı olarak etkileyen ve/veya öz sermayesinde 

herhangi bir değişiklik içeren teklifler. 

(xiv) Üçüncü kişilerle veya Bağlı Şirketlerle komisyona ilişkin düzenlemeler yapılması 

(xv) Pazarlama Komitesinin teklifleri. 

(xvi) Temettü ödemesi veya Şirket kar dağıtım politikasının değiştirilmesine ilişkin 

teklifler. 

(xvii) Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının 

arttırılmasına ilişkin teklifte bulunulması veya sermaye azaltılmasına ilişkin teklifler. 

(xviii) Şirket’in bağış politikasının değiştirilmesi. 

 

 


