
HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NDAN

Yönetim Kurulumuz, irket Genel Kurulunu a daki gündemi görü üp karara ba lamak üzere 24
Haziran 2009 Çar amba günü saat 10:30’da Hürriyet Medya Towers, Güne li/ stanbul adresindeki

irket merkezinde y ll k ola an toplant na ça rm  bulunmaktad r.

Genel Kurul toplant na kat lmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kay t Kurulu u (MKK) nezdinde
kaydile tirmi  bulunan ortaklar n MKK taraf ndan belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip
ederek, kendilerini en geç 22 Haziran 2009 Pazartesi Günü saat 17:00’a kadar “Genel Kurul Blokaj
Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklar za MKK
taraf ndan verilecek “genel kurul blokaj mektubu”nu Genel Kurul Toplant  öncesinde görevlilere ibraz
edemeyen ortaklar n, toplant da söz ve oy haklar  kullanmalar  mümkün bulunmamaktad r.

MKK’n n 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildi i üzere, Sermaye Piyasas  Kanunu’nun Geçici 6’nc
maddesi hükmü gere ince, sadece hisse senetlerini kaydile tiren ve Genel Kurul Toplant  öncesinde
“genel kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklar n Genel Kurul’a kat p ortakl k haklar
kullanmalar  mümkün olabilecektir.

Toplant ya bizzat i tirak edemeyecek olan ortaklar n vekaletnamelerini, a daki örne e uygun
olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 say  Resmi Gazete’de yay nlanan Sermaye
Piyasas  Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebli i’nde öngörülen di er hususlar  da yerine getirerek imzas
noterce onaylanm  olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Finansal Rapor ve Ba ms z Denetim Raporu, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Da  hakk ndaki teklifi ile Denetim Kurulu Raporu 02.06.2009
tarihinden itibaren irket merkezinde ortaklar n incelemesine haz r bulundurulacakt r. An lan
dokümanlar ile birlikte, ‘Genel Kurul Bilgilendirme Doküman ’, ‘Genel Kurula Kat m Prosedürü’ ve
vekaletname örne ine de, ayn  tarihten itibaren irketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresinde yer
alacakt r.

Say n Ortaklar n bilgilerine sunar z.

Sayg lar zla,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .
Yönetim Kurulu Ba kanl

http://www.hurriyetkurumsal.com


GÜNDEM:

1. Ba kanl k Divan ’n n seçimi.

2. Toplant  tutana n imzalanmas  hususunda Ba kanl k Divan ’na yetki verilmesi.

3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, irket Denetim Kurulu ve
Ba ms z Denetim Raporlar  ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunmas ,
görü ülmesi ve onaylanmas .

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 y  faaliyet, i lem ve hesaplar ndan ötürü ibra
edilmeleri.

5. Yönetim Kurulu’nun 2008 hesap dönemi kar n da  hakk ndaki teklifinin görü ülerek karara
ba lanmas .

6. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere  Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakk nda karar
al nmas .

9. Sermaye Piyasas  Mevzuat  ve Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulunca seçilen Ba ms z Denetim Kurulu unun onaylanmas  hakk nda karar al nmas .

10. irket Esas Sözle mesinin 30’uncu maddesi çerçevesinde, pay de imi, bir seferde irket aktif
toplam n %10’unu a an de erde varl k edinilebilmesi ve/veya sat labilmesi, bunlar n kiralanabilmesi,
kiraya verilebilmesi; 2009 y  faaliyetlerinin görü ülece i ola an genel kurul toplant na kadar irket
aktiflerinin %1’ni a an miktarda yard m ve ba  yap labilmesi, kamuya aç klanan son bilançodaki aktif
toplam n %50’sine kadar üçüncü ki iler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilebilmesi
hususlar nda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11. irket Esas Sözle mesinin 12’inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasas  Kurulunun izni ile Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas  Kanunu, Sermaye Piyasas  Mevzuat  ve ilgili mevzuat n izin verdi i
tutara kadar borçlulu u ifade eden sermaye piyasas  arac  ihraç edilmesi ve ihraç ko ullar n tespiti
hususlar nda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine irket Ana Sözle mesi’nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve
335. maddelerinde say lan i leri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

13. irket Kar Da m Politikas n Genel Kurul’un bilgisine sunulmas .

14. irket’in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yard m amac yla vak f, dernek, kamu kurum
ve kurulu lar na yapt  ba  ve yard mlar ile yay n nedeni ile irket’e kar  aç lan manevi tazminat
davalar na ayr lan kar k, ödenen tazminat tutarlar  ve sair hususlar n irket ortaklar n bilgisine
sunulmas .

15. irket’in 2005 y  kar n da nda eksik ayr lan II. tertip yasal yedek akçenin tamamlanmas
hususunun ortaklar n bilgisine sunulmas .

16. irket ortaklar n, 19.03.2008 tarih ve 26821 say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren
Sermaye Piyasas  Kurulu’nun Seri: IV, No:41 say  Tebli i’nin 5’inci maddesinin 2’inci bendi kapsam nda
bilgilendirilmesi.

17. Sermaye Piyasas  Kurulu’nun Seri VIII, No:54 say  Tebli  kapsam nda revize edilen irketimiz
Bilgilendirme Politikas ’n n ortaklar n bilgisine sunulmas .

18. Dilekler.



VEKALETNAME ÖRNE
VEKALETNAME

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA

Hissedar  bulundu um Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .’nin 24.06.2009 tarihinde, Evren
Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güne li/ stanbul adresinde, saat 10:30’da
yap lacak, 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Ola an Genel Kurul Toplant ’nda, belirtti im
görü ler do rultusunda  beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya  yetkili  olmak üzere .....................................’y   vekil tayin ettim.

A)TEMS L YETK N KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görü ü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil a daki talimatlar do rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz r)
c) Vekil irket yönetiminin önerileri do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplant da ortaya ç kabilecek di er konular da vekil a daki talimatlar do rultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullan r)
Talimatlar : (Özel talimatlar yaz r)

B)ORTA IN SAH P OLDU U H SSE SENED N
a) Tertip ve serisi
b) Numaras
c) Adet-Nominal de eri
d) Oyda imtiyaz  olup olmad
e) Hamiline-Nama yaz  oldu u

ORTA IN ADI, SOYADI VE ÜNVANI
MZASI

ADRES
Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen klardan birisi seçilir. (b) ve (d) kk  için
aç klama yap r.


