
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI 
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ,aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve 

karara bağlamak üzere 03/06/2016 Cuma günü saat 11:30’da Büyükçavuşlu Mahallesi Çerkezköy 
Caddesi, No:587, Silivri-İSTANBUL adresinde TTK.’nın 414.maddesi gereğince yapılacaktır. 

 

Şirketimizin SPK Kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğler gereğince 2015 Faaliyet yılına ait Genel 

Kurul Toplantı gündemi, 2015 yılı Bilanço ve Kar/zarar hesabı,Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, 

Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi 

içinde Şirket merkezinde, www.hazref.com şirket internet sitesinde ve MKK Elektronik Genel Kurul 

Sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya “elektronik ortamda” 

bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik 

Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi 

olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 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. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin daha geniş 

bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den almaları mümkündür. 

 

 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 Ağustos2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım 

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Buna göre, hamiline yazılı pay 

sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya kaydettirmemiş ortaklarımız 

Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar pay senetlerini Şirket Merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri 
Birimi’ne yatırarak veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına 

katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi’nde adı 

yer alan gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini 

ibraz ederek katılabilirler. 

 

Genel Kurul’a temsilci göndermek suretiyle katılacak pay sahiplerimizin SPK’nın “Vekaleten oy 

kullanılması ve Çağrı yoluyla vekalet toplanması” tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini 

(www.hazref.com şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler) usulüne uygun olarak 

doldurmaları, vekaletname formunda  yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

 

 

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. 
 


