
 

 

 

 

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

                                                                   

 

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 

Nisan, Perşembe günü saat 10.30'da ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara 

bağlamak üzere,  Maslak mevkiinde bulunan, Sheraton Oteli, NEPTUN/MARS Salonu'nda 

yapılacaktır. 

      

Hisse senetlerini kaydileştirerek Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde,  aracı kuruluşlar altındaki 

yatırımcı hesaplarında bulunduran hissedarlarımızdan, Genel Kurul toplantısına katılmak 

isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin " Genel Kurul Blokaj  " işlemlerini düzenleyen 

hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini aracı kuruluşları vasıtasıyla, Genel 

Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları " Genel Kurul Blokaj " belgesi ile  20 Nisan 

2012 Cuma günü mesai saatinin bitimine kadar Büyükdere Caddesi, Maslak Meydanı, No. 37, 

Levent, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük, Hissedarlar Bölümü'ne kimlikleri ile 

başvurarak toplantı giriş kartlarını almaları gerekmektedir. 

 

Genel Kurul Blokaj belgesini ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel 

Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken 

zorunlu olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj belgesinin Genel Kurul toplantısı 

tarihinde MKK'den alınan Genel Kurul Blokaj Listesinde yer alması gerekmektedir.  Bu 

itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK'den alınan Genel 

Kurul Blokaj Listesi esastır. 

 

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın, en geç Genel Kurul 

tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimiz adına 

kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (Telefon 0 

212 319 82 22) müracaat etmeleri rica olunur. 

 

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı 

Kanun'un 157.ci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.cı maddesi 

gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 

2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize 

intikal edecek ve hisse sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan 

tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.  Bu doğrultuda, henüz hisselerini 

kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede 

hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.  

Kaydileştirme işlemleri yukarıda belirtildiği gibi Yapı ve Kredi Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. tarafından yürütülmekte olup, hissedarlarımızın 0 212 319 82 22 no.lu telefon ile temasa 

geçerek gerekli bilgiyi almaları ve hisse senetlerini kaydileştirmek için müracaatları 

gerekmektedir. 
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Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan veya 

kaydileştirmelerine rağmen kendilerini blokaj listesine dahil ettirmemiş olan hissedarlarımızın 

toplantıya katılmalarına yasal olarak imkan bulunmadığını Sayın Hissedarlarımızın bilgisine 

sunarız. 

 

(Sermaye Piyasası  Kanununun geçici 6.cı maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi 

Kayıt Kuruluşu'nun  30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereğince) 

 

Hissedarlarımız, toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekaleten de 

temsil ettirebilirler.   

 

Tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri kişiler blokaj belgesi ile birlikte tüzel 

kişiliğin bu konu ile ilgili yetki belgesini, vekil olarak temsil edecek kişiler ise yine blokaj 

belgesi ile birlikte noter tarafından tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletnameyi sunmak 

suretiyle toplantıya giriş kartlarını alabileceklerdir. 

 

Faaliyet yılı Bilançoları, Kar ve Zarar Cetvelleri, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları,  

www.goodyear.com.tr  adresinde tetkiklerinize hazır tutulacaktır. 

 

Sayın hissedarlarımızın kimliklerini saptamaya yarayabilecek belge ve giriş kartları ile 

yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla 

rica ederiz.      

 

Ekler :  

 

Vekaletname Formu 

Gündem 

Ana Sözleşme Değişikliği  


