MİGROS TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek
ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 23.03.2016 günü saat 14:00’de
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun
olarak

düzenlemeleri

veya

vekâlet

formu

örneğini

Şirket

Merkezimiz’den

ya

da

www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması
Tebliği’nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli
değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine
uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz
tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri
durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul
Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,
Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon:
0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
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Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur.
Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul’da, paylarının toplam itibarî değeriyle
orantılı olarak kullanır.
2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları,
Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Raporu
toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut
Özal

Bulvarı

No:7

34758

Ataşehir/İstanbul

adresindeki

Şirket

Merkezinde,

www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu'nun

Elektronik

Genel

Kurul

sisteminde

pay

sahiplerinin

tetkikine

hazır

bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları)
davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Migros Ticaret A.Ş.
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M İ G RO S

Tİ CAR E T A. Ş . 20 1 5 YI LI O L AĞ AN
K U R UL TO P LAN TI S I G Ü NDE M İ

G EN E L

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması
için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of
PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
4. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu’nun
okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. TTK’nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,
Şirket’in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında bilgi
verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile
diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası”
ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya
kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, “Şirket
Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve
yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın
belirlenmesi,
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14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,
Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin
“Şirket Bağış ve Yardım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden
Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız
Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2015 yılında 3. kişiler lehine
verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına,
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2015 yılı
içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.
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VEKÂLETNAME
MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA
Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 23.03.2016 günü saat
14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki
Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz
görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere
aşağıda
detaylı
olarak
tanıtılan
…………………………………………………………………… vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
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) 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının
imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na
yetki verilmesi,
2. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında
Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas
Bağımsız
Denetim
ve
Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (a
member of PricewaterhouseCoopers)
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Bağımsız Denetim Raporu özetinin
okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin
finansal tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
4. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında
Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet
Raporu’nun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. TTK’nın 363. maddesine göre yıl
içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine
yapılan atamaların onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in
2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile
ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi,
8.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereğince, Şirket’in 2016 yılı ve
izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım
Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve
görev sürelerinin tespiti,
10.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen
“Ücretlendirme Politikası” ve politika
kapsamında yapılan ödemeler hakkında
bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim
veya kazanç payı gibi her türlü mali
haklarının
tespit
edilerek
karara
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bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereğince, “Şirket Bilgilendirme
Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf
ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış
ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve
2016 yılında yapılacak bağış ve
yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi
gereğince üst sınırın belirlenmesi
14.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereğince, Şirket’in sosyal yardım
amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı
bağış ve yardımlara ilişkin “Şirket Bağış
ve Yardım Politikası” hakkında bilgi
verilmesi ve onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan
Sermaye
Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği,
Denetimden Sorumlu Komitenin de
önerisi
üzerine,
Yönetim
Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2015
yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat,
rehin ve ipotekler hakkında bilgi
verilmesi,
17.
Yönetim
hâkimiyetini
elinde
bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere
ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri
için izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde
7

bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili
taraflar ile gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
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) Vekil 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 SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Adedi – Nominal değeri
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
c) Hamiline / Nama yazılı olduğu

:
:
:

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
Adı Soyadı veya Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmzası:
Not:
(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için
açıklama yapılır.
1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.
Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri
vekâletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe
tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
8

