İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-634640
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
11 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ
Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 11.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul
adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına katılım MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak sağlanacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya
temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Payları MKK nezdinde kayden
izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste
toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik
imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya
temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya
temsilcilerinin, elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Pay sahipleri, temsilcilerini; e-GKS’yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Şirket
merkezimiz ile Şirket’imizin www.dengeholding.com.tr kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri
vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi
imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki
belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek,
hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK’nın internet adresi olan
www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. 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 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.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy
kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş - İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/634640

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
11 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3) Yönetim Kurulu’nun Şirketimiz Esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinde
belirtilmiş olan 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanın, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun
II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde yer alan esaslar kapsamında ve 04.05.2018 tarih ve
29833736-110.03.03-E.5027 sayılı izni ile, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 50.000.000.-TL’den
300.000.000.-TL’ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas
sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıda yer alan şekli ile tadil edilmesine ve bu şekilde değiştirilmesi
önerisinin onaya sunulmasına,
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme
geçmiştir.

Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme
geçmiştir.

Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL
(ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1.-TL (Bir
TürkLirası)
itibari
değerde
50.000.000
(ellimilyon) paya bölünmüştür

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL
(ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL
(BirTürkLirası) itibari değerde 300.000.000
(ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL
(ellimilyon TürkLirası) olup, muvazaadan arî
şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri
1.-TL (bir TürkLirası) kıymetinde 50.000.000.TL (ellimilyon) paya bölünmüş olup; 6.225.000
(altımilyonikiyüzyirmibeşbin) adet pay A
Grubu
ve
nama
yazılı,
43.775.000
(kırküçmilyonyediyüzyetmişbeşbin) adet pay
ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki
sermayeyi
teşkil
eden
11.000.000.-TL
(onbirmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup,
bu
defa
artırılan
39.000.000.-TL
(otuzdokuzmilyon Türk Lirası) TTK 462.
Maddesine istinaden mevzuatın bilançoya
konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin
verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan
bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay
sahiplerine payları oranında bedelsiz pay
verilecektir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL
(ElliMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî
şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri
1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 50.000.000
(ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 6.225.000
(AltıMilyonİkiYüzYirmiBeşBin) adet pay A
Grubu
ve
nama
yazılı,
43.775.000
(KırkÜçMilyonYediYüzYetmişBeşBin) adet pay
ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki
sermayeyi
teşkil
eden
11.000.000.-TL
(OnBirMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş
olup,
bu defa
artırılan
39.000.000.-TL
(OtuzDokuzMilyonTürk Lirası) TTK 462.
Maddesine istinaden mevzuatın bilançoya
konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin
verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan
bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay
sahiplerine payları oranında bedelsiz pay
verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin
altında pay ihracı konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin
altında pay ihracı konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir.
2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına
ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel
Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir.
2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına
ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket,
yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
edilen tüm paylar nominal değerin altında veya
üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
edilen tüm paylar nominal değerin altında veya
üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç
edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse
senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise
hamiline yazılı olur.

Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç
edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse
senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise
hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak
bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz

4) Dilekler ve kapanış,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 11.00 ‘de Levent
Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................... ..............’ı vekil tayin ediyorum.
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, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )
c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ( )
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 şerhi belirtilmek suretiyle
verilir.
Talimatlar:
Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar
listesinin
imzalanması
hususunda
Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu’nun Şirketimiz Esas sözleşmesinin
“Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinde belirtilmiş
olan 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanın, T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1.
sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde yer alan
esaslar kapsamında ve 04.05.2018 tarih ve 29833736110.03.03-E.5027 sayılı izni ile, 2018-2022 yıllarını
kapsayacak şekilde 50.000.000.-TL’den 300.000.000.TL’ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı
artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinin 6.
Maddesinin aşağıda yer alan şekli ile tadil edilmesine
ve bu şekilde değiştirilmesi önerisinin onaya
sunulmasına,
4. Dilekler ve kapanış.
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 ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (
c) Vekil aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

)

Özel Talimatlar : (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)
(B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. (
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

)

* Kayden izlenen 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel
kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum. ( )
PAY SAHİBİNİN 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.

