
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi
Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu kararının 
kamuya açıklanmasıdır.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 23.02.2018

Genel Kurul Tarihi 26.03.2018

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 
Tarih

25.03.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEYOĞLU

Adres Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8 - Görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jiri Schwarz yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi ve seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi için görev 
süresinin belirlenmesi.

9 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması.

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 
03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca 
Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya 
menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



EK: 1 vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

I- Şirketimizin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.03.2018 tarihinde saat 11.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437
, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda yapılmasına,

II- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet 
edilmesine,

III- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.



VEKALETNAME 
 
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin 26.03.2018 tarihinde saat 11:00’da Taşkışla Caddesi, 
No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu’nda yapılacak 
2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda 
beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................’yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
 

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) 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 belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın 
oluşturulması. 

   

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 yılına 
ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve 
müzakeresi. 

   

3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim 
Raporunun okunması. 

   

4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların 
okunması, müzakeresi ve tasdiki. 

   

5. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra 
edilmeleri. 

   

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve 
kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

   

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 
belirlenmesi. 

   

8. Görev süresi sona erecek olan Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jiri Schwarz 
yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 
seçilmesi ve seçilen Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyesi için görev süresinin 

   



belirlenmesi. 

9. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu 
üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni 
ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların 
onaylanması.  

   

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 
Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 
5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet 
Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin 
Faaliyetlerini Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında 
Kararı’ uyarınca Yönetim Kurulu’nun 
konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız 
Denetçi seçiminin onaya sunulması. 

   

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve 
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhri  hısımlarının, Şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek önemli bir işlem yapması 
ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden 
bir işlemi kendi veya başkası hesabına 
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan 
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız 
ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 
Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu 
işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi. 

   

12. Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
madde hükümlerinde belirtilen izin ve 
yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine 
verilmesi. 

   

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 
Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan 
bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine 
bilgi verilmesi. 

   

14. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi 
uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 
üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, 
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir 
veya menfaatlere ilişkin olarak pay 
sahiplerine bilgi verilmesi. 

   

 (*) 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 İzlenen 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

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

Adresi: 

İMZASI 

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

 


	genel kurul
	vekalatname

