
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

yöNETiM KU RULu BAşKANLıĞı,NDAN

oı-aĞaıı GENEL KURUL TopLANTısııııı çaĞnı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 502674

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 Cuma günü, saat 14:OO'te Tatlısu Mah.
Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 4I7'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun l1-13.1 sayılı Kaydileştirilen
Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları HakkındaTebliğ hükümleri
ÇerÇevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, şirketimizce
Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili
Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.nk_k.co.n,t_|,adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından
düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar
listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul
gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu
listede adı bulunan pay sahiplerinin Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, gerçek kişilerin
kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya eloktronik ortamda
bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ş
(MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli
elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda katılmaları
mümkün değildir,

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (e-GKS)" ve "Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

ToPlantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.suwencompanv.com
adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasu Kurulu'nun l1-30.1 sayılı
"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da
Yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda
düzenlenmiş imza beyanını imza|ı vekaletname formuna eklemek suratiyle vekaletnamelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan
vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğ'de zoruntu tutulan ve .'olağanüstü Genel kuru]
Davet İlanı" ekinde ver alan vekAletname örneğine uvgun olmavan vek6letnameler. hukuki
sorumluluğumuz nedenivle kesinlikle kabul edilmevecektir.



Elektronik Genel Kuru| Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılacak pay
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve
esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan wwwJnkk.çQm,tr bağlantısından
bilgialabilirler.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; Genel KurulToplantıs|'na Katılım Prosedürü, Vekaletname
Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / istanbul
adresindeki Şirket Merkezinde, w_!4ıw.kap.orR.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS'de ve
www.suwÇl}ÇomPanV.cq.m şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6352 SaYılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için
orta klarımıza ayrıca taa hh ütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.



SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.

2022 YıLı oLAĞAN GENEL KuRUL ToPLANT| GÜNDEMı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 502674

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulmasıve saygı duruşu,

2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na
yetkiverilmesi,

3. 1Ocak 2022-3I Aralık2O22 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 1 Ocak 2022- 31Aralık 2O22 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin
okunması,

5. 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1- Ocak 2022 - 3L Aralık 2o22 tarihli hesap dönemi
içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Sayın Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın çiğdem Ferda
Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel
Kurul'un onayına sunulmasl,

8. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2O22 tarihli
hesaP dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar pay| oranlarının
belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üye|eri ve idari sorumluluğu
bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme politikası ile
söz konusu Politika kapsamında 1Ocak 2022- 31Aralık 2022tarihli hesap dönemi içerisinde
yapılmış o|an ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi,

IL 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim
Kurulu tarafından 2O23 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel
Kurulun onayına sunulması,

12. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1O0.0O0.0OO,- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan
300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye
tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas
SözleŞmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin ]. numaralı ekinde gösterilen
şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,

Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama
ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin
gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının
onaylanması,

13.



1,4, Şirketimizin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2O22 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar
hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesive ]. Ocak 2023- 31Aralık 2023 tarihli hesap dönemi
içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihli hesap
dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan
elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde|eri çerçevesinde izin
verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6
numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Dilek, öneriler ve kapanış.

Ek-l : Esas Sözleşme 6. Madde Tadili Tasarısı

Ek-2 : Esas Sözleşme 3. Madde Tadili Tasarısı



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

SUWEN TEKSTİL SANAYi PAZARLAMA A.Ş.

GENEL KURUL BAşKANLlĞl,NA

Suwen TekstilSanayi Pazarlama A.Ş.'nin 29.o3.2023 Cuma günü, saat 14:OO,te Tatlısu Mah. Göksu Cad.
No:41/1- Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak o|an olağanüstü Genel Kurul
ToPIantısında aŞağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya

:: ::::lil ::l1:':: ::i:]:,:I: ,,l1,Jili,.;lT:l,,Jiil: aşağ da detayı oIarak tan t ıan

Vekilin(*);
Adı Soyad ı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicilive Numarası ile MERS|S numarası:
(*)Yabancı uYruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMsİL YETKİSİNİN KAPSAMl

AŞağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususiar Hakkında;

a) Vekil kendigörüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aŞağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
PaY sahibi taraflndan (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red)
ve red seÇeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet
şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gtindem Maddeleri(*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

tL.
L2.

74.

15.

16.

t7.



(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu
da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle aztık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendigörüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,
b) Vekil bu konularda temsIle yetkili değildir.
c) vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özrı- reı-ivıATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PaY sahlbl aŞağıdaki seçeneklerden birini seçerek veki]in temsil etmesini istediği payları
belirtir.

1. AŞağıda detayı belirtilen paylarımın vekiltarafından temsilini onaylıyorum.

a)Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazıolup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**KaYden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiPlerine iliŞkin listede yer alan paylarımın tümünün vekit tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY sAHıBİNiııı Roı soYADı veya ÜırıvRrııı1*1

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERS|S numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur,. Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi, gerekmektedir.

iıvza sevnNNAMEsl

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş." nin bundan böyle yapılacak olan tüm (olağan yada
OlağanÜstÜ) Genel KurulToplantılarında kendimivekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye
PiYasası Kurulu'nun Seri lV No.8 sayılı tebIiğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik
imzam ı kulla nacağım ı beya n ederim. ........ / ........ l 2023

BEYAN EDENiN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :


