DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve
aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2016
Salı günü saat 12:00’de “Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul ”
adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını
herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel
Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu
(MKK)’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel
Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay
sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına ,pay sahipleri fiziki ortamda veya
elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da
katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy
haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe
uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz
etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya
www.dagi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli
elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin’de
(EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK
Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik
imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda
Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca ,toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik “ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik

Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi
edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan
“Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildiri Formu”
düzenlemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek
konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ,Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve
www.dagi.com.tr internet sitesinde hissedarlarımızın incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica
olunur.
Saygılarımızla

