ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
09.07.2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek
üzere 09.07.2014 günü saat 11’de Akel Đş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan
Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ ĐSTANBUL adresindeki Şirket
merkezinde gerçekleştirilecektir.
2013 Faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu,
Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantı tarihinden 3
hafta öncesinden itibaren Akel Đş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad.
No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ ĐSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi’nde,
www.esemspor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerimizin
incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni 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 bağlanamamaktadır.
Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun 29/06/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan pay sahiplerimizin
Genel Kurul’a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi’nde
yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir iş
günü önce 08/07/2014 tarihinde saat 17:00’da kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin
bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla
Genel Kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 08/07/2014 tarihinde saat 16:00’ya
kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay
Sahipleri Çizelgesi’nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan
bulunmamaktadır.

Şirketimizin Gözaltı Pazarında olması nedeniyle, Kurulun 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı
uyarınca, elektronik genel kurul ihtiyari olduğundan, elektronik genel kurul yapılmayacaktır.
Toplantıya
bizzat
iştirak
edemeyecek
ortaklarımızın,
vekâletnamelerini
www.esemspor.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden temin etmeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan
ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edecek pay sahiplerimizin kimlik belgelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması el kaldırma usulü ile açık
oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ’NĐN
09.07.2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĐ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun KURUMSAL YÖNETĐM TEBLĐĞĐ’nin (II-17.1)
kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Đkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı
hususunda bilgi verilmesi
3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara
bağlanması,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2013 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul’da
görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2013 yılında yapmış
olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli
Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri. A.Ş.’nin ve görev süresinin
Genel Kurul’un onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan
işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu
üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının,
şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem
yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş
hesap dönemine ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
15. 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRĐ) ve elde etmiş
olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
16. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME
ESEM SPOR GĐYĐM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,
Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09 / 07 /2014 günü, saat 11.00 Akel Đş Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/
ĐSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………………… vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĐS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A ) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN 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 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 :
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.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da
vekaleten 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 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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
1. Aşağıda 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 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĐS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

