ARMADA BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET
ANONĠM ġĠRKETĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 1 Aralık 2014 tarihinde saat 9:00'da, Şirket
merkezi olan “Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul” adresinde
yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
edilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden
izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula
Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek
kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil
ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya
tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz
etmeleri zorunludur.
3. Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle
belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan
yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve
hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara
başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı
kaldırmaları gerekmektedir.
4. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekâletnameyi imzası noterce
onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekâlet formu örneği, Şirket merkezimiz
veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ġĠRKET MERKEZ ADRESĠ:
ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. No:10/B
BAYRAMPAġA - ĠSTANBUL
TEL: 0-212 467 38 00

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na
yetki verilmesi,
Şirket Esas Sözleşmesi'nin işbu karara ekli haliyle tadil edilmesi,
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
Dilekler ve kapanış.

ESKĠ ġEKĠL

YENĠ ġEKĠL

Madde 8

Madde 8

Yönetim Kurulu ve Süresi

Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer
mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde
seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.
Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması
durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5
üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev
yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken
nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları,
görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B)
grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç
yıl için seçilirler.
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5 veya 6 üyeden oluşması
4 üyenin, 7 üyeden oluşması
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Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı
sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında,
onun yerine görev süresini tamamlamak üzere
Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu
şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası
hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere
uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey
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Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü

yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile
bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları
yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı
bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur
ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin
internet sitesinde yer alır.
Bağımsız
yönetim
kurulu
üyelerinin
ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya
şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.
Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin
yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır
bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim
Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri,
eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı
görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket
ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu
üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi
görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği
ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile
ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi
şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve
münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi
düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi
verilir.

uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını
yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
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toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi
halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği
gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunmaları ve bir
kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları
yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, işbu
esas sözleşmenin 8. maddesindeki Yönetim Kurulu
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VEKALETNAME
ARMADA BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1 Aralık 2014 günü, saat 9.00’da Orta
Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – 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) 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 muhalet
şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının
imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin işbu karara ekli haliyle
tadil edilmesi,
4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
5. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının
görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının
belirlenmesi,
7. Dilekler ve kapanış,

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

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:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen 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 ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İmza/Kaşe:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

