VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILINA AİT 15 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
15 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Nisan
2021 Perşembe günü saat 12:00’de Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a
katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”)
sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr
adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde
kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul
Toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise
vekâletname ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda da katılabilecek olup,
elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr
adresinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için
vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket
internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 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 vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu
Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu, Esas Sözleşme Tadili, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi
içerisinde, Şirket Merkezinde, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199, 34394, Şişli - İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 380814
Mersis No: 0-9250-0672-7800028
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) 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 pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
a) Açıklamanın yapıldığı 18/03/2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy
hakkı;
Pay Sahibinin Adı/Unvanı
Vestel Elektronik San. ve Tic. AŞ
Halka Açık Kısım
Toplam

Pay Sayısı ve Oy Hakkı
(Adet)
165.815.578
24.184.422
190.000.000

Pay Tutarı (TL)
165.815.578,00
24.184.422,00
190.000.000,00

Sermayedeki Payı
(%)
87,27
12,73
100,00

Şirket 13.11.1997 tarihinde, o tarih için geçerli olan para birimine göre 500.000.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup,
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirkettir.
Şirketin mevcut sermayesi 190.000.000,00 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerde toplam 190.000.000 adet hamiline
yazılı paya bölünmüştür.
Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
b) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili
mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com internet adresinden ve
www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
c) Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş
oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret
gerekçeleri;
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.
ç) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme
değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;
Şirketimizin 15/03/2021tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu kararında;
Şirketimizin payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum
değerlendirmesi yapılarak; genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerisinde, hızlı bir şekilde yönetim kurulu kararı
ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı sermaye sistemine
geçilmesine,
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı
Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla
Esas Sözleşmenin 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2 /12

ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYE
Madde 6- Şirketin sermayesi 190.000.000,00 TL’dir.
Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde
190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

SERMAYE
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun …………..
tarih ve ……………. sayılı izni ile bu sisteme
Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL tamamen geçmiştir.
ödenmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 2.000.000.000.Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL
üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.
itibari değerinde 2.000.000.000.- (İkimilyar) adet
hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 190.000.000,00 TL
hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari
sermaye arttırılıp eksiltilebilir.
değerinde 190.000.000,00.- adet hamiline yazılı
paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde
Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye ödenmiştir.
artırımında, Genel Kurul’un aksine kararı olmadıkça
ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2025 yılından sonra
haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı
arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
çerçevesinde kayden izlenir.
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye
artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya,
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme
hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin
yetkilendirilmesine TToplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
15 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve
Genel Kurul İç Yönergesi (“İç Yönerge”) hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek
Toplantı Başkanı’nın seçimi ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili gerçekleştirilecektir.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
TTK hükümleri, İç Yönerge’nin 8. maddesi ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilecektir.
3. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3
hafta önce Şirketimiz merkezinde, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın
incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2020 yılı hesap dönemine ilişkin
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne
sunulacaktır.
4. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3
hafta önce Şirketimiz merkezinde, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın
incelemesine sunulan 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
5. 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3
hafta önce Şirketimiz merkezinde, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın
incelemesine sunulan 2020 hesap dönemi ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak pay
sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı faaliyet,
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim
Kurulu üyelerine 2021 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
8. 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,
Yönetim Kurulu’nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifi
görüşülecek, Yönetim Kurulu’nun aldığı 18/03/2021 tarih ve 2021/8 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 2020 hesap dönemine kâr dağıtımı
ve kâr dağıtım tarihi konusunda teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1’de yer almaktadır.
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9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri
yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet
Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu
düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim
Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Denetim Komitesi’nin 18/03/2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler
dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim
Kurulu’nun 18/03/2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap
döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
Ayrıca, 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu’nun
18/03/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine
verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin
üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında
pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile
gündemde yer almaktadır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla; Şirketimiz Esas
Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun
görüşülüp karara bağlanması,
Şirketimizin payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum
değerlendirmesi yapılarak gerektiğinde, genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerişinde, hızlı şekilde yönetim
kurulu kararı ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuat ile öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı
sermaye sistemine geçilmesine;
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II.18-1 sayılı
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve
bu amaçla Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin gereklilik hasıl olmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’na 16/03/2021 tarih ve 42815 sayılı izin başvurusu yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve
Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak iznin akabinde, gerekli izinleri içeren esas sözleşme değişikliği, genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
14. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5’inci maddesinin tadilinin
görüşülüp karara bağlanması,
Şirketimizin 18/03/2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere; Şirketin Genel Kurul
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi Olağan Genel
Kurul toplantısında görüşülecektir.
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ESKİ METİN

YENİ METİN

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5
(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından
düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu
üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık
temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki
konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından
önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek
kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul
toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı
yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve
yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle
Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya
katılabilir.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5
(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından
düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu
üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık
temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir. Gündemdeki
konularla ilgileri nedeniyle yönetim kurulu tarafından
önerilerek Toplantı Başkanınca uygun görülecek
kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul
toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı
yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve
yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle
Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya
katılabilir. Genel kurul toplantılarına, söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve basın mensupları
katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile
Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü
takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte
kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu
suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu
kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile
Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü
takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen
temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte
kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu
suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu
kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı
yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı
Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt
yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar
yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler
tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı
yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı
Başkanının, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt
yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar
yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler
tarafından yapılır.

15. Kapanış.
EKLER:
EK-1 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu Teklifi
EK-2 2021 Yılı Bağış Sınırı Teklifine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK-3 2021 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK-4 Vekâletname Örneği
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EK-1
2020 HESAP DÖNEMİ KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIM TARİHİ KONUSUNDA
YÖNETİM KURULU TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.331.308.000 TL net dönem kârı, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş
finansal tablolara göre ise 1.310.169.861 TL net dönem kârı elde etmiştir.
Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür,
Şirketin nakit akışı, yatırım planı ve finansman politikaları ile pay sahiplerinin, şirketin ve çalışanlarının uzun vadeli
menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2020 hesap dönemine ilişkin 1.310.169.861 TL
tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519.
maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kâr
üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına
sunulmak üzere teklif edilmesine,
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, TTK ve VUK’un ilgili
hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında yer alan 128.225.856 TL tutarında genel kanuni yedek
akçe, 78.364.346 TL tutarında hisse senedi ihraç primi, 695.387.097 TL tutarında olağanüstü yedek akçeden oluşan toplam
901.977.299 TL tutarındaki dağıtılabilir diğer kaynağın 800.000.000 TL’lik kısmının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye
brüt 4,2105 TL, net 3,5789 TL olmak üzere) kâr payı olarak pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım
tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, dağıtıma konu kâr payı tutarı üzerinden 80.000.000 TL genel kanuni yedek akçe
ayrılmasına ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya
katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
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2020 HESAP DÖNEMİNE AİT DÖNEM KÂRI DIŞINDAKİ DAĞITILABİLİR DİĞER KAYNAKLARA
İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
190.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
SPK’ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Vergiler ( -)

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.

187.190.202

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

1.331.932.000

1.315.940.914

624.000

5.771.053

1.331.308.000

1.310.169.861

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

1.331.308.000

1.310.169.861

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

5.295.573

5.295.573

10

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

1.336.603.573

1.315.465.434

Ortaklara Birinci Kar Payı

-

334.150.893

-Nakit

-

334.150.893

-Bedelsiz

-

-

- Toplam

-

334.150.893

-

-

-

-

14.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılan Diğer Kar Payı; Yönetim Kurulu Üylerine. Çalışanlara.
Pay Sahibi Dışındakilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

-

-

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

-

465.849.107

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

-

80.000.000

17.

Statü Yedekleri

-

-

18.

Özel Yedekler

-

-

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

-

1.310.169.861

-

-

-

616.766.828

-

183.233.172

11

12.
13

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
20.

Geçmiş Yıl Kârı

Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler

800.000.000

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
BRÜT
NET

TOPLAM
TOPLAM

TOPLAM DAĞITILAN
KÂR PAYI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KÂR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

TUTARI (TL)

ORANI (%)

800.000.000
680.000.000

-

4,21053
3,57895

421,05
357,89
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EK-2
2021 YILI BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına
eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirketimizce 01.01.2021
– 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2020 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman
öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy
birliği ile karar verilmiştir.
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EK-3
2021 YILI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.
Denetim Komitesi’nin 18/03/2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate
alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin
oy birliği ile karar verilmiştir.
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EK-4
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 15 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 12:00’de Levent 199
Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________________’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul
gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin
seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle
verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi
3. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması
ve görüşülmesi
4. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması
5. 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve
onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri
7. 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8. 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim
Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay
sahiplerinin onayına sunulması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve
işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi
ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
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11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet yılında hesap döneminde yapılacak
bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara
bağlanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından
2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınması şartıyla; Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı
6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara
bağlanması
14. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin
5’inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
15. Kapanış
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini
teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin
özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecek
pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI:
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