U$AK SERAMIK SANAYI ANONiM $iRKETi'NiN
Ortaklar Olalan Genel Kurul Toplantr Qafrrsr
$irketimizin2013 yrh Olafan GenelKurul toplantrsragalrdakigiindemikonuqupkararabaglamak
iizere 28.04.2014Pazartesigiinij saat 10:00'da Ugak Banaz Devlet Karayolu 26. Km Bdnazyaprlacaktrr.
U$AK adresinde
Merkezi Kaytt Kurulugu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamalarl Hakkrnda Bilgilendirme"
konulu ve 599 numarah Merkezi Kayrt Kurulugu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri
uyarrncaPay Sahiplili Qizelgesigenelkurul tarihindenbir gi.in6nce saat 17:00itibariyle ihraggr
qirketlereMEVITAS ijzerinden saflanacakttr.Ancak sdz konusu gizelgenin olugturulmasrnda
Kaydileqtirme Tebligi'nin 26'ncr maddesi ikinci frkasr gergevesindekimliklerinin ve
hesaplarrndaki
paylarailigkin bilgilerin ihraggryabildirilmesini istemeyenyatnmcrlann paylarrna
yer verilmeyecektir.Dolayrsrylasdz konusuyatlnmcrlarmPay Sahipligi Qizelgesindeyer almak
ve GenelKurul toplanttstnakattlmak istemesidurumundakimliklerinin ve hesaplarrndaki
paylann
ydniinde
bildirilmesi
hesaplarnrn
bulundufu
aracr
kuruluqlara
bagvurmalarrve en geg
$irketimize
genel kurul gi.iniinden bir giin 6nce saat 16:30'a kadar sdz konusu krsrtr kaldrrmalarr
gerekmektedir.Konu ile ilgili Merkezi Kayrt Kurulugu'ndanve www.mkk.com.tr adresinden
gereklibilgi edinilebilir.
Tiirk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarrnca,pay senetleriMerkezi Kayrt Kurulugu
(MKK) diizenlemeleri gergevesindekaydilegtirilmiq olan ye haztr bulunanlar listesinde adr
bulunan ortaklarrmrz veya temsilcileri Genel Kurul Toplantrsrnakatrlabileceklerdir.Gergek
kiqilerinkimlik gdstermesi,tiizel kigi temsilcilerininvekaletnameibraz etmelerigarttrr.Elektronik
imza sahibihissedarlanmzOlalan GenelKurul Toplantrsr'naelektronikortamdada katrlabilecek
ve elektronik ortamda genel kurula iligkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayrt Kurulugu'ndan ve
www.mkk.com.tradresindenedinebileceklerdir.
Toplanttya bizzal igtirak edemeyecekpay sahiplerimizin oy haklarrnr vekil aracrhlryla
kullanabilmeleri igin vekaletnamelerini,SermayePiyasasrKurulu'nun Seri:IV, No:S Tebli[i
hiikiimleri gergevesinde
a;afrda 6mepi bulunandmefe uygun olarak diizenlemeleriveya vekalet
formu dmelini $irket Merkezimiz ile www.usakseramik.comadresindeki $irket internet
sitesindentemin etmelerive imzasrnoterceonaylanmrqvekaletnamelerini$irket Merkezineibraz
etmelerigerekmektedir.$irketimizin 2013 faaliyetyrhnaait;
.
o
.
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Yrlhk FaaliyetRaporu,
BaErmszDr$ DenetlemeKuruluguraporu,
SermayePiyasastKurulu diizenlemeleriKurumsal Ydnetim ilkeleri KapsamrndaGenel
Kurul ToplantrsrBilgilendirmeDokiimanr,
$irketimizi GenelKurul QahqmaEsasve Usulleri Hakkrndai9 Ydnerge,

Genel Kurul toplantr tarihinden 3 hafta <incesindenitibaren $irketimiz Merkezinde ve
www.usakseramik.com
adresindeki$irket internetsitesindepay sahiplerimizinincelemesinehazr
bulundurulacaktrr.

Saymortaklarrmrzabilgilerine arz olunur.
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U$AK Sf,RAMiK SANAYi A.$.

UgakSeramikSanayiA.g.'nin 28.04.2014Pazartesi
giinii saatl0:00'da Uqak-Banaz
Karayolu
26. Km. Banaz.lU$AKadresindeyaprlacakolan Olalan GenelKurul Toplanfismaagalrdabelirttilim
gdrtiglerdo$rultusundabeni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmayave gerekli belgeleri imzal4naya
yetkili olmakiizere
vekil tayin ediyorum.

A) TEMSIL YErriSiNiN

X,lpSAMr :

a- vekil tiim gtindemmaddeleriigin kendigdriiqi!do[rultusundaoy kullanmayayetkilidir.
b- vekil Agalrdakitalimatlardogultusundagiindemmaddeleriigin oy kullanmayayetkilidir.
Talimatlar: (Varsa<izeltalimatlar)
c- Vekil girketY6netimi'ninOnerileridoSrultusunda
oy kullanmayayetkilidir.
d- Toplantrdaortaya grkabilecekdi$er konulardavekil aqalrdakitalimatlardo$rultusunda
oy
kullanmayayetkilidir. (Talimat yoksavekil oyunuserbestgekullanr.
Talimatlar: (Varsa0zel talimatlar)

B) ORTAEIN SAHiP OLDUGU HissB SENEDINiN :
a- Tertipve Serisi
b- Numarasr
c- Adet-NominalDe$eri
d- OydaimtiyazOlup Olmadrpr
e- Hamiline-NamaYazrh Oldu$u

C- ORTAGIN:
Adr-Soyadr
veyaUnvanr
Imzasr
Adresi

Not:

1- (A) tdliimiinde, (a), (b) veya (c) olarakbelirtilen qrklardanbirisi segilir.(b) ve (d) grklarrigin
yaprlrr.
agrklama

2- Vekaletnamenin
noter tasdiksizolmasrhalinde,vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkiileri
vekaletnameye
eklenecek.

