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Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 28/10/2019 tarihinde asgari toplantı nisabının
sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/11 /2019
tarihinde Saat 11’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere “CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi
Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara” adresinde Dostluk Salonu’nda yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul
toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat
etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerini ve
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını
sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2018 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edemeyeceklerdir.
Şirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir.
Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin
elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat
21:00’e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi
takdirde Genel Kurul Toplantısı’na ancak fiziken katılmalarının mümkün olabileceğini hatırlatmak
isteriz. Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziken katılacak ortaklarımızın ve
vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri
zorunludur.
Toplantı’ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri
durumunda vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve
Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle
atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.
Şirketimizin 2018 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Yönetim
Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve ilişkili taraf işlemleri raporu, toplantı tarihinden 21 gün
önce “Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21/366, 06680 Çankaya, Ankara”
adresinde bulunan Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu
dokümanlara www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizden de ulaşılabilecektir.
Toplantı gündeminin şirket yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılına dair faaliyet ve hesaplarından dolayı
ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin bir maddeyi içermesi sebebiyle Şirketimize ait 2018 yılı Finansal
Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporu da şirket merkezinde ve
www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizde ortakların incelemesine açılmıştır.
Sayın ortaklarımızın 2018 yılı Olağan Genel Kurul’a dair bilgi edinmeleri ve 2018 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısına katılım göstermeleri rica olunur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
2018 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu’nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,
6. Şirketin 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a
bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin
belirlenmesi,
10. Şirket Esas Sözleşmesi”nin “ Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci maddesinin tadili ile Sermaye
Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün onayları alınmış(olan)
Kayıtlı sermaye tavanının devamına ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin tadil metninin Genel
Kurul onayına sunulmasına,
11. Yenilenen İç Yönerge’nin Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket’in bağlı
ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp
yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018
yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya
başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret
Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki
verilmesi,
16. Şirket’in 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi vermesi ve 2019 yılı
içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
17. SPK’nun 27.09.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea
Portföy Yönetimi A.Ş.’ne ödenen Performans ücreti ödemesi ile ilgili olarak sorumluluğu
bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
18. i) SPK’nun 19.07.2018 tarih ve 32/863 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında
(Şirket’in 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibariyle III-48.3 sayılı Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin kısa vadeli finansal borçlar sınırına
ilişkin 29. maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirket’in 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve
2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde
özel durum açıklaması yapılmamasının Özel Durumlar Rehberi’nin “5.8. İhraççının Finansal
Yapısına İlişkin Değişiklikler” başlıklı bölümünün 8. maddesine aykırılık teşkil etmesi
hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,

ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan
yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği
hususunun görüşülüp karar bağlanması,
iii) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000
ABD Doları tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam
2.346.568 ABD Doları tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netaş paylarının OEP tarafından
satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman
sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutar dikkate alınarak, söz konusu
borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmesi ve varsa
zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 369. 553. 555 ve
557. maddeleri hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu fiillerde
sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri
aleyhine dava açılabileceği hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
19. Dilekler ve kapanış

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI
( MADDE 8 – SERMAYE VE PAYLAR )

ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL’dır. Bu sermaye, her biri
1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.

Madde 8: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL’dir. Bu sermaye, her biri
1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden
çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000
(kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL’dir.
(kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası
itibari değerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin)
adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden
ödenmiştir

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası
itibari değerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin)
adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden
ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu
nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL’ndan; B
grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,TL’ndan oluşmaktadır

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu
nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL’ndan; B
grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,TL’ndan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay
çıkarılamaz
çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır.
Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet
payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye
artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider
sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25’ini temsil
eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır.
Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet
payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye
artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider
sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25’ini temsil
eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.
Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye
piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari
sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası
mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri
taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle
devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri
ortaklık pay defterine kaydedilmez.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.
Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye
piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari
sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası
mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri
taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle
devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri
ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A
Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay
çıkarılacaktır.
Ancak,
Yönetim
Kurulu
sermaye
artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline
pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı
olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A
Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay
çıkarılacaktır.
Ancak,
Yönetim
Kurulu
sermaye
artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline
pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı
olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye
piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye
piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.
belgelerde gösterilmesi zorunludur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin, 28 / 11 / 2019 tarihinde, Saat
11’de “CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara”
adresinde Dostluk Salonu’nda yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ______________________ vekil tayin ettim.
I.)

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel Talimatlar Yazılır)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
II.)
a)
b)
c)
d)
e)

PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN
Tertip ve serisi :
Numarası :
Adet-Nominal Değeri :
Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
Hamiline-Nama yazılı olduğu :

III.)
PAY SAHİBİNİN
ADI, SOYADI VEYA UNVANI
İMZASI :
ADRESİ :
Not: (I) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır. Vekaletname ekinde noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter
tasdikli imza sirkülerinin bulunmadığı hallerde vekaletnamelerin noterden çıkarılması
gerekmektedir.

