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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/
Bildirim/1007951

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 
olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmaktadır

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

30.03.2022 tarihinde yapılan 
2021 Yılına Ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı'na katılanları 
gösterir hazirun cetveline https:
//
www.aydemyenilenebilir.com.tr
/yatirimciiliskileri/genel-kurul 
linkinden erişebilirsiniz.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı -

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya 
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

-

1.6. Kar Payı Hakkı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın
kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine 
ilişkin tutanak metni

30.03.2022 tarihinde yapılan 
2021 Yılına Ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı'na ait toplantı 
tutanağına https://
www.aydemyenilenebilir.com.tr
/yatirimciiliskileri/genel-kurul 
linkinden erişebilirsiniz.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı 
KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/
Bildirim/1014262

Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul gündemiyle 
ilgili olarak şirkete 

Pay 
sahiplerinin 

Doğrudan 
temsil 

Vekaleten 
temsil 

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem 
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir 

Kurumsal internet sitesinde genel kurul 
toplantısında yöneltilen tüm soru ve 

Genel kurul toplantı 
tutanağının ilişkili taraflarla 

KAP'ta 
yayınlanan genel 

1. PAY SAHİPLERİ



Genel
Kurul 
Tarihi

iletilen ek açıklama 
talebi sayısı

genel kurula 
katılım oranı

edilen 
payların 

oranı

edilen 
payların 

oranı

şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı 
bölümün adı

bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı 
bölümün adı

ilgili madde veya paragraf 
numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı 
bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı 

bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

kurul bildiriminin
bağlantısı

30/03
/2022

1 % 85,21 % 99,72 % 0,003 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel

Kurul
7 0

https://
www.kap.org.tr/

tr/Bildirim/
1014262


