ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANLI⁄I’NDAN
OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI ‹LANI
ﬁirketimiz Genel Kurulu, Ç›ra¤an Caddesi No:28, Beﬂiktaﬂ 34349, ‹stanbul adresindeki Four Seasons otelinde 31 Mart 2009 günü saat 14:00’de
ola¤an olarak toplanacakt›r.
Ortaklar›m›z toplant›da asaleten haz›r bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Toplant›da kendilerini vekaleten temsil
ettirmek isteyen ortaklar›m›z›n, noterlikçe onayl› ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken Vekaletname örne¤i yaz›m›z ekinde
sunulmuﬂtur.
ﬁirketimizin 2008 faaliyet dönemine iliﬂkin Bilanço, Kar/Zarar Hesab›, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu toplant› tarihinden 15 gün önce ﬁirket Merkezinde ortaklar›m›z›n tetkikine haz›r bulundurulacakt›r.
Bankam›z›n halka aç›k k›s›mda hissesi bulunan ortaklar›n 09 Mart 2009 ile 27 Mart 2009 tarihleri aras›nda Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde ki
hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yaz›lar›n› en geç 30.03.2009 tarihine kadar Banka Merkezinde bulunan Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Müdürlü¤ü’ne iletmeleri ve toplant›ya Giriﬂ Kart› almalar› gerekmektedir. Borsa’da iﬂlem görmeyen hisse sahibi Ortaklar›m›za veya temsilcilerine ise toplant› günü,
toplant› mekân›nda Giriﬂ Kart› verilecektir.
Say›n ortaklar›m›z›n belirtilen gün ve saatte toplant›ya teﬂrifleri rica olunur.
GÜNDEM
1. Aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› teﬂkili,
2. Genel Kurul Tutana¤›n›n imzas› için Baﬂkanl›k Divan›na yetki verilmesi,
3. 2008 y›l› hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu raporunun
okunmas› ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki;
2008 hesap dönemi kâr›n›n da¤›t›lmas› ile da¤›t›m ﬂekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara ba¤lanmas›,
5. Banka taraf›ndan 2008 y›l›nda yap›lan ba¤›ﬂlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayr› ayr› ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤ince 2009 ve izleyen y›llara iliﬂkin kar da¤›t›m politikam›z hakk›nda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
9. Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu seçimi,
10. Bankam›z sermayesinin artt›r›lmas› ve bu nedenle Ana Sözleﬂmenin 7’nci maddesinin tadil teklifinin görüﬂülerek karara ba¤lanmas›,
11. Dilek ve temenniler.
VEKALETNAME
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.ﬁ.
GENEL KURUL BAﬁKANLI⁄I’NA
‹STANBUL
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ.’nin 31.03.2009 günü, saat 14:00’de, Ç›ra¤an Cad.No:28, Beﬂiktaﬂ 34349, ‹stanbul adresindeki Four Seasons
otelinde yap›lacak olan ola¤an genel kurul toplant›s›nda aﬂa¤›da belirtti¤im görüﬂler do¤rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................................. vekil tayin ediyorum.
A.TEMS‹L YETK‹S‹N‹N KAPSAMI:
( ) (a)
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüﬂü do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
( ) (b)
Vekil aﬂa¤›daki talimatlar do¤rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yaz›l›r)
( ) (c)
Vekil ﬂirket yönetiminin önerileri do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
( ) (d)
Toplant›da ortaya ç›kabilecek di¤er konularda vekil aﬂa¤›daki talimatlar do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil
oyunu serbestçe kullan›r)
Talimatlar: (özel talimatlar yaz›l›r)
B.ORTA⁄IN SAH‹P OLDU⁄U H‹SSE SENED‹N‹N :
(a) Tertip ve serisi
(b) Numaras›
(c) Adet-Nominal de¤eri
(d) Oyda imtiyaz› olup olmad›¤›
(e) Hamiline - Nama yaz›l› oldu¤u

:
:
:
: Yoktur
: Nama

ORTA⁄IN:
ADI SOYADI veya UNVANI
‹MZASI
ADRES‹

:
:
:

NOT : 1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir. (b) ve (d) seçenekleri için aç›klama yap›l›r.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakk› sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzas›n› notere onaylatt›r›r veya noterce onayl› imza
sirkülerini kendi imzas›n› taﬂ›yan vekaletname formuna ekler.
ANASÖZLEﬁME TAD‹L METN‹ TASLA⁄I
ESK‹ MET‹N
ﬁirket Sermayesi
Madde 7:
Bankan›n sermayesi 269.500.000 (‹kiyüzaltm›ﬂdokuzmilyonbeﬂyüzbin)
YTL olup her biri 1 (Bir) YTL de¤erinde 269.500.000 adet nama yaz›l›
hisseye ayr›lm›ﬂt›r.
Banka sermayesinin 215.000.000 (‹kiyüzonbeﬂmilyon) YTL’lik k›sm›
tamamen ödenmiﬂtir.
Bu defa artt›r›lmas›na karar verilen 54.500.000 (Ellidörtmilyonbeﬂyüzbin)
YTL tutar›ndaki sermaye, mevcut ortaklar›n rüçhan haklar›n›n tamamen
k›s›tlanarak halka arz edilmesi suretiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileﬂtirme esaslar› çerçevesinde kayden izlenir.

YEN‹ MET‹N
ﬁirket Sermayesi
Madde 7:
Bankan›n sermayesi 539.000.000 (beﬂyüzotuzdokuzmilyon TL olup her
biri 1 (Bir) TL de¤erinde 539.000.000 adet nama yaz›l› hisseye
ayr›lm›ﬂt›r.
Banka sermayesinin 269.500.000 (‹kiyüzaltm›ﬂdokuzmilyonbeﬂyüzbin)
TL’lik k›sm› tamamen ödenmiﬂtir.
Bu defa artt›r›lmas›na karar verilen 269.500.000 (‹kiyüzaltm›ﬂdokuzmilyonbeﬂyüzbin) TL tutar›ndaki sermayenin;
- 158.395.692,34 (Yüzellisekizmilyonüçyüzdoksanbeﬂbinalt›yüzdoksan
ikiTurkLiras›otuzdörtKuruﬂ) TL'l›k k›sm› Hisse Senedi ‹hraç Primlerinden
bedelsiz olarak,
- 80.750.074,07 (SeksenmilyonyediyüzellibinyetmiﬂdörtTürkLiras›yedi
Kuruﬂ) TL'l›k k›sm› Geçmiﬂ Y›l Karlar›ndan bedelsiz olarak,
- 30.354.233,59 (OtuzmilyonüçyüzellidörtbinikiyüzotuzüçTürkLiras›elli
dokuzKuruﬂ) TL'l›k k›sm› Ola¤anüstü Yedek Akçelerden bedelsiz olarak,
artt›r›lm›ﬂ olup, karﬂ›l›¤›nda ortaklara sermayedeki hisseleri oran›nda
bedelsiz hisse verilmiﬂtir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileﬂtirme esaslar› çerçevesinde kayden izlenir.

