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Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17/01/2014 tarihinde Cuma 
günü, saat 10.00’da Eskişehir Yolu 8.Km Kütahya adresindeki şirket merkezinde 
yapılacaktır.  
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” 
konulu ve 599 numaralı Merkezi kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri 
uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle 
ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin 
oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde 
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen 
yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay 
Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi 
durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde 
hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir 
gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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 (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar 
listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına 
katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin 
vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 
 
Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik 
ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi 
Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya 
vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki 
Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları 
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz 
etmeleri gerekmektedir.   
 
Şirketimiz’in 2012 yıllık finansal tabloları ve 2013 yılı ara dönem finansal tabloları, satış 
ve satın almaya konu fabrikalar, üzerlerinde bulunduğu arsalar ve içerisindeki makine ve 
teçhizatın değerlemesine ilişkin 20.12.2013 tarihli Artı Gayrimenkul Değerleme ve 
Danışmanlık A.Ş. değerleme raporları,  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel 
Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve 
www.kutahyaporselen.com.tr  adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
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