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V E K A L E T N A M E 

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA 

Euro Yatırım Holding A.Ş.’nin 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 11.00’de  Yıldızposta Caddesi Cerrağoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 

Esentepe Şişli/İstanbul  adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler  doğrultusunda 

beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………....…………….. ‘i vekil 

tayin ediyorum. 

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 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 belirtmek 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 yetkili değildir.  

c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. ) 
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır ) 

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  

 Tertip ve Serisi  : 

 Numarası/Grubu  : 

 Adet ve Nominal Değeri  : 

 Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı : 

 Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : 
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan 

paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

PAY SAHİBİNİN 

ADI SOYADI veya UNVANI  : 

İMZASI    : 

ADRESİ    : 

 
 
 


