TELRA ELEKTRONiK SANA yi VE TicARET A.~.
YONETiM KURULU BA~KANLIGINDAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA C;AGRI
~irketirniz ortaklar Genel Kurulu 2013 ylh yah~rnalanm incelernek ve a~aglda yazdI gilnderni goril~ilp
karara baglarnak Uzere olagan toplantlsl 25.03.2014 Sail gUnU saat 10.30 ' da istanbul ~i~li
Mecidiyekoy Cernal Sahir sokak No: 26/28 adresinde yapllacaktlr.
Saym ortaklanrnlzm toplantldan en gey bir hafta ewel ~irket rnerkezinden giri~ kartlanm alarak bizzat
veya ternsilci vasltaslyla Genel Kurul toplantlsma kattlrnalanm rica ederiz. Toplantlya bizzat i~tirak
etrneyecek ortaklanrnlzm
vekaletnarnelerini
a~agldaki omege uygun olarak dilzenlerneleri veya
vekaletname
formu omegini
~irketirnizden temin etmeleri ve imzasl noterce onaylanml~
vekaletnamelerini ~irketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazdi hisse sahipleri hisse
senetlerini teslim ederek giri~ kartlanm alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler.
Su bankadan alman ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin deger, adet ve seri nurnaralarml
gosteren beIge kar~lhgmda kendilerine giri~ kartl verilir. Giri~ kartl olmayan hisse senedi sahiplerinin
toplantlya katllmalanna kanunen imkan bulunmamaktadlr.
Saym ortaklanmlzm bilgilerine sunulur.

GUNDEM:

1 ) Toplantl ba~kanmm se<;imi ve genel kurul toplantl tutanagmm °mzalanmasl hususunda
toplantt ba~kamna yetki verilmesi,
2 ) 2013 yIlt faaliyet ve hesaplan hakkmda yonetim kurulu raporu ile denet<;i raporunun
Okunmasl ve tasvibi,
3) 2013 yIlt Bilan<;o ve Gelir tablosunun okunmasI, mlizakere edilerek tasvibi,
4 ) 2013 yIlt faaliyetlerinden doiayl yonetim kurulu liyeleri ile denet<;inin ibra edilmeleri
hakkmda karar,
5 ) Sliresi dolan denet<;inin se<;imi,
6) 2014 yIlt i<;inyonetim kurulu liyeleri ile denet<;iye Odenecek licretlerin tespiti,
7) T.T.K ' nun 395. ve 396. maddeleri uyarmca yonetim kurulu liyelerine izin verilmesi,
8 ) Dilekler.
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