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Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp 

karara bağlamak üzere 09 ġubat 2017 PerĢembe günü saat 10:30’da Maslak Mahallesi 

Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul  adresinde yapılacaktır. 

 

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri listesinde 

isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay 

sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri ve tüzel kişi pay 

sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki 

belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, 

toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan 

örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini http://www.icbc.com.tr 

adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğinde 

öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz 

etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil 

atamaları gerekmektedir.  

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla 

katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan EGKS 

aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”te belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde Olağanüstü  Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda 

katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Olağanüstü Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci 

atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması 

gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı’nın EGKS özel alanından 

erişebilecektir. 

 

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince 

oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde ve  Bankamızın resmi web sitesi  

http://www.icbc.com.tr’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icbc.com.tr/
http://www.icbc.com.tr/


ICBC TURKEY BANK ANONĠM ġĠRKETĠ’NĠN  

09 ġUBAT 2017  Tarihli  

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 

 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki 

verilmesi, 

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere göre, Banka Ana 

Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı  8.maddesinin tadil edilmesi, 

4. Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli 

sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının 

(rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim 

Kuruluna yetki verilmesi, 

5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 

363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKALETNAME 

ICBC TURKEY BANK   A.ġ. 

 

ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:30’da Maslak Mahallesi 

Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 

tanıtılan ..........................................................................’yi 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) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından 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) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini 

iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet ġerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması       

2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı 

Başkanlığı’na yetki verilmesi 
      

3.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 

Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 

izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı  

8.maddesinin tadil edilmesi 

      

4.Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin 

yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay 

sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) 

kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim 

Kuruluna yetki verilmesi 

    

5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret 

Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın 

onaylanması 

   

 (*) 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 iliĢkin 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 TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 

payları belirtir. 

1. AĢağıda 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:* 

f) 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 iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil 

tarafından temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur. 

 

ĠMZASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ICBC TURKEY BANK   A.ġ. ANA SÖZLEġME TADĠL TASARISI 

ESKĠ ġEKĠL YENĠ ġEKĠL 

SERMAYE  

MADDE 8 –  

Banka’nın sermayesi 420.000.000.-TL 

(DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu 

sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) 

nominal değerde 2.940.000.000 

(İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) 

Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 

(BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) 

Grubu nama yazılı olmak üzere tolam 

4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya 

bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama 

yazılıdır. 

 

Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye 

tamamen  ödenmiştir. 

 

Bu defa artırılan 120.000.000.-TL sermayenin 

9.449.000.-TL’ si özkaynak kalemlerinin 

enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan 

farklardan, 50.551.000.- TL’si Olağanüstü 

Yedek Akçeler hesabından  karşılanmak 

suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak 

taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. 

Bakiye 60.000.0000.- TL sermayenin 

42.000.000.-TL’si (A) Grubu payların 

18.000.000.-TL’si ise  (B)  Grubu payların 

halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.  

 

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay 

karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay 

karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni 

pay alma haklarının kısıtlanması durumunda 

(B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) 

Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu 

payları iktisap edebileceklerdir. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Banka’nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

SERMAYE 

MADDE 8 –  

Banka’nın sermayesi 860.000.000.-TL 

(SekizYüzAltmışMilyon) Türk Lirasıdır. Bu 

sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) 

nominal değerde 6.020.000.000 

(AltıMilyarYirmiMilyon) adet (A) Grubu 

nama yazılı, 2.580.000.000 

(İkiMilyarBeşYüzSeksenMilyon) adet (B) 

Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 

8.600.000.000 (SekizMilyarAltıYüzMilyon) 

paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar 

nama yazılıdır. 

 

Bundan önceki 420.000.000.-TL sermaye 

tamamen ödenmiştir. 

 

Bu defa artırılan 440.000.000.-TL sermayenin 

308.000.000.-TL’si (A) Grubu payların 

132.000.000.-TL’si ise (B) Grubu payların 

halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.  

 

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay 

karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay 

karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni 

pay alma haklarının kısıtlanması durumunda 

(B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) 

Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu 

payları iktisap edebileceklerdir. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Banka’nın sermayesi, gerektiğinde Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

 



 


