VEKALETNAME
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ i 29. .
5 çarşa a gü ü,
saat : ’da Balıkesir Asfaltı .KM BANDIRMA/BALIKESİR adresi de yapıla ak olağa üstü
ge el kurul topla tısı da aşağıda elirttiği görüşler doğrultusu da e i te sile, oy
ver eye, teklifte ulu aya ve gerekli elgeleri i zala aya yetkili ol ak üzere aşağıda
detaylı olarak ta ıtıla ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ti aret U va ı:
TC Ki lik No/Vergi No, Ti aret Si ili ve Nu arası ile MERSİS u arası:
* Ya a ı uyruklu vekiller içi a ıla ilgileri varsa uadilleri i su ul ası zoru ludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verile ve u aralı ölü ler içi a ,
veya şıkları da iri seçilerek
te sil yetkisi i kapsa ı elirle elidir.
.Ge el Kurul Gü de i de Yer Ala Hususlar Hakkı da;
a) Vekil ke di görüşü doğrultusu da oy kulla aya yetkilidir.
Vekil ortaklık yö eti i i ö erileri doğrultusu da oy kulla aya yetkilidir.
Vekil aşağıda ta loda elirtile tali atlar doğrultusu da oy kulla aya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahi i tarafı da
şıkkı ı seçil esi duru u da, gü de
addesi özeli de
tali atlar ilgili ge el kurul gü de
addesi i karşısı da verile seçe eklerde iri i
işaretle ek ka ul veya red) ve redseçe eği i seçil esi duru u da varsa ge el kurul
tuta ağı a yazıl ası talep edile muhalet şerhi i elirtil ek suretiyle verilir.
Gü de

Maddeleri *

1. Açılış ve topla tı aşka lığı ı
oluşturul ası
2. Ge el Kurul Topla tı
Tuta ağı’ ı i zala ası
hususu da Topla tı Başka lığı’ a
yetki verilmesi,
.Yö eti Kurulu tarafı da
ö erile ağı sız de eti
kuruluşu seçi i i ge el kurulu
o ayı a su ul ası,
4. Şirket a a sözleş esi i
.
maddesinin tadili suretiyle genel
kurulun o ayı a su ul ası,
5.Dilek ve görüşler, kapa ış

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

* Ge el Kurul gü de i de yer ala hususlar tek tek sırala ır. Azlığı ayrı ir karar
taslağı varsa u da vekaleten oy verilmesini teminen ayrı a elirtilir.
. Ge el Kurul topla tısı da ortaya çıka ile ek diğer ko ulara ve özellikle azlık
hakları ı kulla ıl ası a ilişki özel tali at:
a Vekil ke di görüşü doğrultusu da oy kulla aya yetkilidir.
Vekil u ko ularda te sile yetkili değildir.
Vekil aşağıdaki özel tali atlar doğrultusu da oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahi i tarafı da vekile verile ek özel tali atlar urada
belirtilir.
B Pay sahi i aşağıdaki seçe eklerde iri i seçerek vekili te sil et esi i istediği
payları elirtir.
. Aşağıda detayı elirtile payları ı vekil tarafı da te sili i o aylıyoru .
a) Tertip ve serisi:*
Nu arası/Gru u:**
c) Adet-No i al değeri:
ç Oyda i tiyazı olup ol adığı:
d) Hamiline-Na a yazılı olduğu:*
e Pay sahi i i sahip olduğu topla paylara/oy hakları a ora ı:
*Kayden İzle e izlenen paylar içi u ilgiler talep edil e ektedir.
**Kayden izle e paylar içi u ara yeri e varsa gru a ilişki ilgiye yer verile ektir.
. Ge el kurul gü ü de ir gü ö e MKK tarafı da hazırla a ge el kurula
katıla ile ek pay sahipleri e ilişki listede yer ala payları ı tü ü ü vekil tarafı da
te sili i o aylıyoru .
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI *
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Nu arası ile MERSİS u arası:
Adresi:
* Ya a ı uyruklu pay sahipleri içi a ıla ilgileri varsa uadilleri i su ul ası
zorunludur.
İMZASI

