
 

 

 
 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
YÖNETİM KURULU’NDAN 

HİSSEDARLAR GENEL KURULU 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ  

 
Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu’nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları 
görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 11:00’da Asker Ocağı Caddesi No:1 
34435 Taksim/İSTANBUL adresindeki Intercontinental İstanbul Hotel - Anadolu Toplantı Salonu’nda 

yapılacaktır. ( * ) 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi 
oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır 
bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında 
kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 
23:59 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin 
oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve 
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu 
pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul 
gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı 
bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.  
 
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak 
sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek 
zorundadır. Genel kurul toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik 
bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da 
yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. 
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat 
kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden 
yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 
imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak pay 
sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim 
bilgilerini kaydettirmeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 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 değildir. 
 
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” ve 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. Aksi halde toplantıya iştirak 
etmeleri mümkün olmayacaktır. 
 
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla 
katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet 
formu örneğini Şirketimiz Merkezi’nden veya www.erdemir.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden 
temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine 
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya vekâletnameleri ekine koyacakları noterce 
onaylı imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi ve ana sözleşme tadil 
metni Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Merdivenköy Yolu Caddesi No: 2 

Küçükbakkalköy - Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi ile Şirketimizin Uzunkum Caddesi No:7 

Kdz.Ereğli/ZONGULDAK adresindeki Kdz. Ereğli Şubesi’nde ve www.erdemir.com.tr adresindeki 
Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. 
 
 
(*) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü 
mektup gönderilmeyecektir. 

 

http://www.erdemir.com.tr/

