
 

 

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

                                                                   

 

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014, 

Cuma günü saat 10:30’da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, 

Maslak mevkiinde bulunan, Sheraton Oteli, Galaxy I Salonu'nda yapılacaktır. 

      

Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi  pay 

sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki 

belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula 

katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği 

bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı 

vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu 

kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı 

olduğunun belgelenmesi ve vekâletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen 

birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması hâlinde, vekâletname 

formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylattırmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza 

beyanını imzalı vekâletname formuna eklemeleri zorunlu değildir.  

 

2013 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları 

ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve 

belgeler, Eski Büyükdere Cad. Maslak Meydanı, No: 37, 34398, Şişli/İstanbul adresinde bulunan 

Şirket merkezinde ve www.goodyear.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz 

için hazır bulundurulacaktır. 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan 

hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda 

şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı 

tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden bildirmek zorundadırlar.  

 

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer 

belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını 

saygılarımızla rica ederiz. 

      

Ekler:  

 

Ek/1: Vekaletname Formu 

Ek/2: Gündem 

 

http://www.goodyear.com.tr/

