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OLAdANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Istanbul Ticaret Odasi 
Ticaret Sicil No 	:121195 
Ticaret Unvani 	:Soyta§ Holding 
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Sayin OrtaMmiz, 
irketimizin "Kolayla§tinlmi§ Usulde Kismi BolGnme 1§lemi"nin goni§Olecegi 01a6anUstO 

Gene! Kurul Toplantisi 23 Aralik 2019 Pazartesi gunij saat 14.00'da, Istiklal Cad. No:187 
Kat,5 Beyogluitstanbul adresinde a§agidaki gOndem maddeleri lie yapilacaktir. 

• • irketimizin Izmir Foca'da, Bodrum Akyarlar'da ve Istanbul Moda'da sahip oldu6u bir kisim 
gayrimenkullerinin, 5520 sayilt Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayili 
Turk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri ve ilgili di6er mevzuat hOkUmleri cergevesinde, 
30.06.2019 tarihli kayitli de§erleri Ozerinden, kolaylaprilmi§ usulde "i§tirak modeliyle" kismi 
bOlunme i§lemi yoluyla Sirketimizin %100 i§tiraki olarak yeni kurulacak on ayri Anonim 
Sirkete devredilmesine esas alinan 30.06.2019 tarihli finansal tablolar, bolunme plani, 
bOlijnme raporu, son Dc yila ait finansal raporlar ve ilgili diger belgeler, Turk Ticaret Kanunu 
ve ilgili mevzuat cercevesinde Sirketimiz merkezinde ve Birketimizin 
www.soytasholding.com.tr  web adresinde yer alan Internet sitesinde pay sahiplerimizin 
incelemesine hazir bulundurulniu§tur. 

Hamiline pay senedi sahibi ortaklanmizin, Genel Kurula pay senetleri ile pelmeleri veya pay  
senetlerinin bir bankada muhafaza edildOine dair beloeyi ibraz etmeleri berekmektedir.  

Toplantiya ili§kin i§bu ilanlar aynca TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye §irketimizin 
www.soytasholdinp.com.tr  web sitesinde yayinlanacaktir. 

Toplantiya bizzat katilmanizi veya a§agidaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli veya vekalet 
verenin noter tasdikli imza sirktileri ekli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin 
toplantida bulunmasmi rica ederiz. 
Istanbul,19.11.2019 
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Tic. Sic No 12195 
1) Agth§ ve Ba§kanlik Divanimn te§kili 

2) Toplann tutanaklannin imzalanmasi igin B4canIlk Divanma yetki verilmesi 

3) Turk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyannca hazirlanan kismi bolunme raporunun okunmasi 

ve konuya ili§kin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 

4) Turk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyannca pay sahiplerinin inceleme hakkma ve 

alacakhlann korunmasma ili§kin olarak yapilan ilanlar hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi 

5) Kolayla§tmlmi§ Usulde Kismi bolUnmeye ili§kin olarak hazirlanan Yeminli Mali MO§avir 

Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi 

6) Sirketimizin Izmir Foca'da, Bodrum Akyarlar'da ve Istanbul Moda'da sahip oldugu bir lawn 

gayrimenkullerin, 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayill Turk 

Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ye ilgili diger mevzuat hiikiimleri cergevesinde, 

30.06.2019 tarihli kayith degerleri Ozerinden, kolaylatinlmi§ usulde "i§tirak modeliyle" kismi 

bolunme i.5Iemi yoluyla 5irketimizin %100 iOraki olarak yeni kurulacak on ayn Anonim 5irkefe 

devredilmesine i4kin Turk Ticaret Kanunu madde 167 ye ilgili mevzuata uygun olarak hazirlanan 

kismi bolunme planinin ve ekinde yer alan yeni kurulacak §irketlerin esas sozle§melerinin 

gortipmesi ve kismi bolunme plam, yeni kurulacak §irketlerin esas sozle§meleri ve Kismi 

BOILinme i§leminin onaya sunulmast, 

7) Dilek, gor0§ler ve kapam§. 



VEKALETNAME 

Hissedari bulundugum SOYTAS HOLDING A..nin 23.Aralik.2019 Pazartesi gUn0 saat 14:00'da 
Istiklal Cad. Beyoglu l Merkezi No:187 Kat:5 Beyoglu Istanbul adresinde yaptlacak olan °lager)Ost0 
Genet Kurul toplantisinda beni temsil etmeye ye gOndemdeki maddelerin karara baglanmast igin 
diledigi gibi oy kullanmaya Sayin,  syt vekil 
tayin ettim. 

VEKALET VEREN 
ISIM-IMZA-TARIH 
VEKALETI VERENIN 
SERMAYE MIKTARI 
HISSE ADEDI 
OY MIKTARI 
ADRESI 

NOT: Vekaletnamenin NO TER tasdiksiz olmast halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirkOleri 
vekaletnameye eldenecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlannda 
bulundurmalan veya bir bankada muhafaza edildigine dair belgeyi ibraz etmeteri gerekmektedir. Aksi 
takdirde toplantiya kablinamayacaktir. 
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