EGELİ & CO. ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
28 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara
bağlamak üzere, 28 Temmuz 2020 tarihinde saat: 11:00’da Dedeman İstanbul
Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde yapılacaktır.
İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce
kanuni süresi içinde Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 K:2/3 Şişli İstanbul
adresinde bulunan Şirket merkezinde, egcey.egelico.com adresindeki Şirket kurumsal
internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS)
Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula
katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.
Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri
veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya
temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir)
gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web
sitesinden ve/veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 343 06 26) edinebilirler.
Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname
formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını
imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin ederler. Toplantıya vekâleten ve
fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış
olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul Toplantısına elektronik
ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza
Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II‐
30.1) sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde
öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini
Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer
alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz
nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy
kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak
sureti ile yapılacaktır.
2019 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım
Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezimizde ve egcey.egelico.com
adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine Genel Kurul tarihinden
3 hafta evvel kanuni süresi içinde sunulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
EGELİ & CO. ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 1
Yönetim Kurulu

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II‐17.1 sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem
maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu
genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000 Türk Lirası’dır. Her beher payın
değeri 0,01TL olup, Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
A grubu paylar Yönetim Kurulu Üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptirler.
Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz
bulunmamaktadır.
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Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyet
Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya
gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.
Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi
Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2019 yılı finansal tabloları ile
ilgili olarak “Görüş Bildirmekten Kaçınması” nedeniyle; 2019 yılı hesap dönemine ait
Bağımsız Denetim Raporu’nun ve özellikle “görüş verilmekten imtina edilen hususların”
okunması, görüşülmesi ve oya sunulması ve Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü
ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üye
sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yine gündeme eklenmiştir.
2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde
konulması için tarafımıza iletilen başka bir talep bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında Bilgi
Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2019 yılı finansal tabloları ile
ilgili olarak “Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi” nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5
madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim
Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak
üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ortakların onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üye Adayları
Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde bilgilendirme yapılacaktır.
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Olağan Genel Kurul Gündemine ilişkin Açıklamalar;
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı
oluşturulacaktır.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi,
Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.
3- 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
görüşülmesi,
Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır
4- 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve özellikle "görüş
verilmekten imtina edilen hususların" okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan
şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu
ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır
5- 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır
6- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan
yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden üyemizin yerine atanan yeni üyemizin
onaylanması
7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından
dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır.
8- Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'
nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının
görüşülerek onaylanması,
Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır
9- Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı
finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten Kaçınması" nedeniyle Türk
Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula
sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile
belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı bulunmakta olup “Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları” bölümünde imtiyazlar
hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az
iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.
Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2019 yılı finansal tabloları ile ilgili
olarak “Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi” nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde
hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu
üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere
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Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ortakların onayına
sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek
huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin
onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim
Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2020 mali yılı
bağımsız denetimini yapmak üzere, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme
yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar
verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
12-Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen
bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2020 yılı için bağış tutarının üst
sınırı belirlenecektir.
13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1
Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin
(1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı”
başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri
ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu
Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili
taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili
Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü
bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu’nun da yer alan “İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında bilgi verilecektir.
15- 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve
ipotekler hakkında bilgi verilecektir.
16-Dilek ve temenniler
17-Kapanış.

Ek: Kar Payı Dağıtım Tablosu.
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