RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimiz Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 13/09/2019 tarihi ve 29
sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 08/10/2019 günü
saat 11:00’de POINT Hotel 100.Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat Çankaya/ANKARA
adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay
sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(“MKK”) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına
kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos
2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe
uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz
konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.ralyatirim.com
adresindeki
Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere
genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve
www.ralyatirim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır
bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını
saygılarımızla rica ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınması şartıyla
şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 90.000.000 TL’ye çıkartılmasına ve
birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas
Sözleşmesinin ‘’Şirket Sermayesi’’ başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin
görüşülerek karara bağlanması,
3. Gündemin 4’üncü ve 5’inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-23-1 sayılı
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı
Pay Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması
sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL’den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’nin 25.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylarının
tamamının satın alma bedelinin belirlenmesi için hazırlanan değerleme raporu sonucunda
tespit edilen değer dikkate alınarak 37.000.000 TL bedel üzerinden satın alınması hususunun
önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, satın alma kararının pay sahiplerinin onayına
sunulması ve işbu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına
işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL’den ayrılma hakkı kullandırılması,
5. Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’nin satın alma bedeli olan 37.000.000 TL’nin ödenmesi amacıyla
şirket sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 21.000.000 TL’den 42.000.000 TL
nakden artışla 63.000.000 TL’ye çıkarılması kararı ile birlikte sermaye artırımından elde
edilecek fonun 37.000.000 TL’lik kısmının Ral Yapı Mühendislik A.Ş. paylarının satın alma
bedelinin ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1
sayılı Pay Tebliği’nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye
artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan
ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak
olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda,
söz konusu sermaye artırım kararı ile fonun kullanım yerleri hususunun pay sahiplerinin
onayına sunulması ve işbu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerine 5,3265 TL’den ayrılma hakkı kullandırılması,
6. Dilek ve kapanışlar.

