Sicil No:5045

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Aralık 2012 Pazartesi günü saat
14.00 de Sıramağazalar No:25/2 Trabzon adresinde aşağıdaki yazılı gündem maddelerini
görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya temsilci gönderecek ortaklarımızın, Ana Tüzüğümüzün 31.maddesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebliği gereğince tanzim edecekleri vekaletname
örneği ilişikte gösterilmiştir.
Toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın veya vekillerinin hamili bulundukları hisse
senetleri veya Bankaya tevdi edenlerin banka makbuzları ile birlikte gününden itibaren şirket
merkezine müracaatla giriş kartlarını almaları gerekmektedir.
DUYURULUR
YÖNETİM KURULU
Gündem:
1-Açılış,Başkanlık Divanının seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi
verilmesi,
2- Esas Sözleşmenin 6. ,17. ,29. ,32. ,37. ve 54. maddelerin değiştirilmesine ilişkin esas
sözleşme tadilinin görüşülmesi,
3-Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Karadeniz Kültür Balıkçılığı Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ndeki bağlı ortaklığın tamamının satışından doğan 1.880.106,81 TL enflasyon
düzeltme zararının gider yazılması,
4-İstifa eden YK Üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi,
5--Şirkete gayrımenkul alımı,satımı ve kiralanması konusunda yapılacak işlerle ilgili Yönetim
Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6--Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
KARSUSAN A.Ş.'nin 10 Aralık 2012 Pazartesi günü, saat 14.00 de Sıramağazalar
No:25/2 Trabzon adresinde yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.................................................... vekil tayin
ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi,
b) Numarası,
c) Adet-Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:
İMZASI
ADRESİ
Not:
1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2-Vekaletnamenin yukarıdaki örneğe uygun olarak noterden yapılması veya vekaletname
ekine imza beyannamesi eklenmesi gereklidir.

