DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
24 KASIM 2017 TARĠHĠNDE YAPILACAK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI
GĠRĠġ
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara
bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 11:00‟de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.
1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal
Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim
Kurulu‟nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul
Toplantısı‟na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu, SPK‟nın II-17.1 Kurumsal Yönetim
Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden
itibaren, Şirket merkezinde, www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal
İnternet Sitemiz‟de ve e-GKS‟de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca
toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (“MKK”)’nın Elektronik Genel
Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı’sına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin
Elektronik Ġmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay
sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 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 işlemlerini tamamlamaları
gerekmektedir. Aksi halde Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılımları mümkün
olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK’dan
ve/veya MKK’nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu
(“SPKn.”)’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı,
payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek
bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nin kamuya ilan
ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na
MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluĢturulan 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.
Toplantıya fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası
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Kurulu (“SPK“)’nun II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”
ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz’e ibraz
etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz’in
www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz’den de temin edilebilir.
Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede
bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan
alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir
vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir
vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan
vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Esas Sözleşmenin 19‟uncu maddesine göre;
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
“a) Çağrı ġekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette

Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan
en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Şirket‟in internet sitesinde, Şirket‟in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri
gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda
gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas
Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.
c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun
vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.
d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan
bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.
Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en
az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır;
ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması
gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları
gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama
gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun
olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış
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pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün
değildir.
f) Toplantı BaĢkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi
sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse
oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da
seçilebilir.
g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu,
ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.
Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle
verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli
oya başvurulması zorunludur.
Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde,
bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.
Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi
kullanır.
ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar
nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
uygulanır.
i) Ġç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili hükümleri ve bu Kanun
çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul‟un onayına sunar.
Genel Kurul‟un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul
toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu‟nun 1527.
Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.”
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ġĠRKETĠN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI;
ĠMTĠYAZLI PAYLAR VE HER BĠR ĠMTĠYAZLI PAY GRUBUNU TEMSĠL EDEN PAY
SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BĠLGĠ
Pay grupları ve gruplara tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

ġirket’in Ortaklık Yapısı:

Pay Sahipleri

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Ailesi
Borsa İstanbul’da işlem gören ve Diğer
ÇıkarılmıĢ Sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Toplam

(1)

%

30.Eyl.17

%

31.Ara.16

92,81

97.447.743

92,81

97.447.743

0,52

546.010

0,52

546.010

6,67

7.006.247

6,67

7.006.247

100,00

105.000.000

100,00

105.000.000

45.910.057

45.910.057

150.910.057

150.910.057

ġirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:
105.000.000 adet
ġirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:
105.000.000 adet
Ġmtiyazlı Pay:
YOKTUR.
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GENEL KURUL GÜNDEMĠ VE GÜNDEME ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı‟nın teşkili.
Gerekçe :

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
(“Yönetmelik”) doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve
heyeti (Toplantı Başkanlığı ) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı‟na yetki verilmesi.
Gerekçe :

Genel Kurul,
Toplantı Başkanlığı‟na genel kurul tutanağının
imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu‟nun 363‟üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği‟nden
istifa eden Sayın Bilen Böke‟nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga
Babalı‟nın Yönetim Kurulu Üyeliği‟ne atanmasının pay sahiplerinin onayına
sunulması.
Gerekçe :

Türk Ticaret Kanunu‟nun 363‟üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu
Üyeliği‟nden istifa eden Sayın Bilen Böke‟nin görev süresini
tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı‟nın Yönetim Kurulu Üyeliği‟ne
atanması pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul
A.Ş. (“BİST”)‟‟de 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılmıştır.
Tolga Babalı‟nın özgeçmişi ekte (Ek-2) yer almaktadır.

4. Şirket'in ”Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, Yönetim Kurulu‟nun kar dağıtımı
teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Gerekçe : Yönetim Kurulumuz‟un 30.10.2017 tarihli kararında;
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye
Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi
ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas
Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr
Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;
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SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği (II-14.1)” hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum
esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız
denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait
Bireysel Finansal Tablolar‟a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş
Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 88.224.093 Türk Lirası
tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu
maddesinin (1)‟inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında
"Genel Kanuni Yedek Akçe" ile ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
325‟inci maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000 Türk Lirası tutarında
“Girişim Sermayesi Fonu” ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam
1.200.065,10 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra,
SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.201631.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 82.451.854,29 Türk Lirası
tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"
hesaplandığı,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından
yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı‟na göre tutulan kayıtlarımızda ise
01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 39.446.076,10 Türk Lirası
tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu
maddesinin (1)‟inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında
"Genel Kanuni Yedek Akçe" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 325‟inci
maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000.Türk Lirası tutarında “Girişim
Sermayesi Fonu” ayrıldıktan sonra 32.473.772,30 Türk Lirası “Net
Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı
görülerek;
TTK‟nun 519‟uncu maddesinin (1)‟inci fıkrası uyarınca
1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe"
ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık
Bülteni‟nde ilan edilen “Kar Payı Rehberi”nde belirlenen esaslara göre;
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından
yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı‟na göre tutulan 01.01.2016 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki “Net Dağıtılabilir
Dönem Karı” tutarının daha düşük olması nedeniyle; Vergi Mevzuatı
kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen
Hesap Planı‟na göre tutulan mali kayıtlarımıza göre belirlenen
32.473.772,30 Türk Lirası tutarından TTK‟nun 519‟uncu maddesinin
2‟nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.474.888,39 Türk Lirası tutarında
ilave „‟Genel Kanuni Yedek Akçe‟‟ ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına
başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin
brüt %28,5703656‟sı net %24,2848108‟i oranında olmak üzere,
toplam 29.998.883,90 Türk Lirası (brüt), 25.499.051,32 Türk Lirası
(net) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en
geç 30 Kasım 2017 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel
Kurul'un onayına sunulmasına,
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karar verilmiştir,
Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul
A.Ş. (“BİST”)‟‟de 30 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştır.

Şirket
Kar
Dağıtım
http://kurumsal.dogangazetecilik.com.tr
ulaşılabilir.

Politikası‟na
adresinden

EKLER :
1. Vekaletname Örneği
2. Tolga Babalı‟nın özgeçmişi

EK/1

VEKÂLETNAME
DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ.
Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin 24 Kasım 2017 Cuma günü, saat 11:00’de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.....................................’yı vekil tayin ettim.
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)

TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından 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:
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Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini
iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

1.
Açılış ve
Toplantı Başkanlığı’nın
teşkili.
2.
Toplantı
Tutanağı’nın
imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı’na
yetki verilmesi.
3.
Türk
Ticaret
Kanunu’nun 363’üncü
maddesi
uyarınca
Yönetim
Kurulu
Üyeliği’nden istifa eden
Sayın Bilen Böke’nin
görev
süresini
tamamlamak
üzere
Sayın Tolga Babalı’nın
Yönetim
Kurulu
Üyeliği’ne atanmasının
pay sahiplerinin onayına
sunulması.
4.
Şirket'in
”Kar
Dağıtım
Politikası”
çerçevesinde, Yönetim
Kurulu’nun kar dağıtımı
teklifinin
okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına iliĢkin 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 TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
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1. AĢağıda 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 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 iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.

PAY SAHĠBĠNĠN 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.
ĠMZA

EK/2

Tolga BABALI
1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde
tamamladıktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı‟nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyerine
başlamıştır. 2006-2008 yılları arasında ayrıca Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü
görevini de yürüten Babalı, 10 yıllık kamu görevleri sonrası 2008-2011 yılları arasında
sırasıyla Petrol Ofisi A.Ş. Vergi Müdürü ve Doğan Holding Vergi Bölüm Başkanı olarak görev
yapmıştır. 2011 Eylül ayından itibaren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. „de risk ve vergi
yönetiminden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk
babasıdır.
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