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Yeni hisseler hakkında bilgiler 

Taksimi: 

Şirket: SUISSE BANK PLC (“Şirket”) 

Hisse adedi: 10.000 (On bin) 

Para birimi: Euro 
 

Hisse sınıfı: 

 

 İmtiyazlı hisse senedi 
 

       Adi hisse senedi  
 

Oy hakkı durumu: 

 

 Oy hakkından yoksun 
 

     Oy hakkı var 
 

Şirket sözleşmesi ve hissedarlık sözleşmesinde belirtildiği gibi. 
 

İmtiyaz hakları: 

Şirket sözleşmesi ve hissedarlık sözleşmesinde belirtildiği gibi. 
 

 

! DİLEKÇE VEREN TARAFINDAN İNGİLİZCE OLARAK DOLDURULACAKTIR ! 
 

I - MÜRACAAT EDEN HAKKINDA BİLGİLER 

Aşağıdaki bilgiler şirket tarafından dilekçenin işleminin yapılması için gereklidir. 
 

DİLEKÇE VEREN: 
 

                                                (1) BİR ŞAHIS                         (2) BİR FİRMA 
 

(1)DİLEKÇE VEREN GERÇEK BİR ŞAHIS İSE: 

 

Hitap (Bay/Bayan/Diğer): 
 

İsim(ler):  

Soy isim:  

Önceki isim(ler):  

Vatandaşlığı:  

Doğum tarihi:  

Şimdiki ikameti:  

Sokak/ev numarası:  

Posta kodu / Şehir:  

Ülke:  

Telefon:  

Faks:  

Cep telefonu: 
 

E-posta:  

(Şayet şimdiki ikameti 3 yıldan kısa ise) son ikametgâhı: 

Sokak/ev numarası:  

Posta kodu / Şehir:  

Ülke:  
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(2) DİLEKÇE VEREN BİR FİRMA İSE: 

 

Firmanın ismi: 

 

Sicil numarası:  

Kuruluş tarihi:  

Faaliyet alanı:  

İlgili makam:  

Kayıtlı şirket merkezi:  

Sokak/ev numarası:  

Posta kodu:  

Şehir/İl:  

Ülke:  

  

Bütün müdürlerin tam isimleri ve ikamet ettikleri adresleri: 

(Gerekirse, ayrıca bir sayfada listelemeye devam ediniz.) 
 

 

BİRİNCİ MÜDÜR: 

İsim(ler) /Soy isim: 
 

Sokak/ev numarası: 
 

Posta kodu / Şehir: 
 

Ülke: 
 

Telefon: 
 

Cep telefonu: 
 

E-posta: 
 

 
 

İKİNCİ MÜDÜR: 

İsim(ler) /Soy isim: 
 

Sokak/ev numarası: 
 

Posta kodu / Şehir: 
 

Ülke: 
 

Telefon: 
 

Cep telefonu: 
 

E-posta: 
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Aşağıda belirtilen belgelerin tasdikli suretleri* eklenmek zorundadır: 

 

* ÖNEMLİ ! Bu demektir ki, her doküman bir avukatın veya noterin veya icrai bir makam 

temsilcisinin veya memurun, ya da benzer bir şahıs tarafından  "aslına uygun tasdikli surettir" 
ibaresini taşımak zorundadır. Doküman tasdik edenin imzası, ismi, adresi ve konumunu 
göstermelidir. 

 

(1) GERÇEK KİŞİLERDE: 

Aşağıdaki belgelerin tasdikli suretleri: 

1. Pasaport: 

2. İkametgah belgeleri: 

 Hizmet sağlayıcı faturası  

(cep telefonu hariç) 

 

 Hesap ekstresi 

Her iki doküman da 3 aydan eski 

olmaz. 

  

(2) BİR FİRMA İSE: 

1. Kuruluş belgesi 

2. Şirket sözleşmesi (ya da benzeri) 

3. Her müdür ve her hissedar için tasdikli 

suretli aşağıdaki belgeler: 
 

3.1 Pasaport: 
 

3.2 İkametgah belgeleri: 
 

 Hizmet sağlayıcı faturası  

(cep telefonu hariç) 

 

 Hesap ekstresi 
 
 

Her iki doküman da 3 aydan eski olmaz. 

 

Dilekçe verenin başka bir firma şekli varsa (örneğin ticaret şirketi, tröst) gerekli 

belgeler şirketten sorulmalıdır. 
 

 

Ben aşağıdaki hususları tasdik ederim: 

 
 

1. Yukarıdaki bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu. 

 

2. bu dilekçe ile şirketten yukarıda belirtildiği şekilde hisse almak için müracaat 

ettiğimi, 

 

3. müracaat etmeden önce kuruluş belgesi, ticari ruhsat ve şirket sözleşmesinden 

("belgeler") birer nüsha aldığımı ve dilekçemle ilgili bütün soruları açıklığa 

kavuşturmak için gerekli gördüğüm tetkikleri yaptığımı, 

 

4. bu sözleşmeyi "belgeler" içinde olmayan, sözlü veya yazılı beyanlar, ya da şirketin 

evrakları, müdürleri ya da temsilcilerine güvenerek yapmadığımı,  

 

5. Büyük Britanya'nın vatandaşı olmadığımı, veya orada ikamet eder veya yerleşik 

olmadığımı ve bu durumumda bir değişiklik olduğunda SUISSE BANK PLC'yi derhal 

haberdar edeceğimi tasdik ederim. 

 

 

 

 

 

 

 DİLEKÇE VERENİN İMZASI 
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Bu sözleşmenin imzalanması SUISSE BANK PLC (“Şirket”), hissedarlar sicilinde halen                              

mevcut şirketin hissedarları  ("mevcut hissedarlar”) ve     

 

 

 

DİLEKÇE VERENİN İSMİ 

("yeni hissedar", ki diğer mevcut hissedarlarla beraber "hissedarlar" olarak tanımlanır) 

arasındadır. 

 

Yeni hissedar Şirket'e ve mevcut hissedarlara onlara dâhil olduğu andan itibaren temin 

ederek, bu sözleşmenin tüm şartlarını yerine getireceğini bu evrakla taahhüt eder. 

 

 

1. Hisse senetleri zilyetliği 

  

a. Şirket bir anonim şirkettir ve 19.11.2008 tarihi itibariyle nominal birer EUR'luk 2 adi 

hisse senedi ve nominal birer EUR'luk 364.999.998 adet imtiyazlı hisse senedine 

bölünmüş,  toplam EUR 365.000.000 taahhütlü sermayesi vardır. 

 

 

b. Hisse devirleri: Bu sözleşmeyle açıkça öngörülen ya da müsaade edilen halleri 

haricinde hiç bir taraf hissedar olduğu sürece yönetim kurulu başkanının önceden 

yazılı izni olmadan (sebep göstermeden bu izin reddedilebilir) satmaya, devretmeye, 

rehin vermeye, yükümlülüğe, opsiyon vermeye ya da başka şekilde hukuki hakkın 

devrine, ya da Şirketin hisselerinde intifa hakkına yetkisi yoktur. 

 

 

c. İmtiyazlı hisse senetleri devredilemez. 

 

 

 

2. Hissedarlar 

 

a. Temettü hakkı: Yönetim kurulu başkanı şirket hukukuna uygun olarak ayrıca geçerli 

hukuka göre sadece kendi takdiriyle muhtemel temettü hakkını tespit eder. 

 

 

b. Hissedarların ihracı: yönetim kurulu başkanının imtiyazlı hisse sahibine ihracı 

hakkında en erken tebliğinden bir ay sonra geçerli olacak şekilde bir bildiri ("Bildiri") 

göndermeye her zaman şu şartlarda yetkisi vardır: (1) bu ihracın tek başına kendi 

takdirine göre şirketin menfaatine olduğunda, veya (2) hissedar Britanya'da ikamet 

eder veya yerleşik olduğunda veya olacağında. Bu şartlarda Şirket nominal değerine 

uygun meblağı ödeyerek imtiyazlı hisseleri zorunlu ayırma yoluna gider. 
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3. Bu sözleşmenin değiştirilmesi 

 

 

a. Sözleşmenin geçerli olduğu sürede yönetim kurulu başkanı bu sözleşmenin 

değişikliğini gerekli veya maksada uygun görürse, buna uygun bir değişiklik 

yapılabilir. Bu değişiklik yönetim kurulu başkanından her hissedara yazılı olarak 

gönderildiği zaman bütün hissedarlardan imzalanmış gibi bir etkiye sahiptir. Böyle bir 

değişikliğin müsaadesiz olduğu haller müstesnadır. Bu istisna hal, bir veya daha çok 

hissedar için önemli mahzurları olduğu durumlardır, ki bu durumda bu değişiklikler 

sadece ilgili hissedarın/ların yazılı onayıyla geçerli olur. 

 

 

 

 

4. Şirket sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi 

 

 

a. Bu sözleşmenin geçerliliği süresinde hükümleriyle şirket sözleşmesi hükümleri 

arasında bir tezat tespit edildiğinde bu sözleşmenin hükümleri geçerlidir. Bu durum 

şirket sözleşmesinin değişmesi etkisini yapmaz, bunun değişikliğini gerektirmez. 

 

 

 

 

5. Sözleşme bütünlüğü: 

 

 

a. Şirket sözleşmesiyle beraber bu sözleşme katılan taraflar arasındaki mevzubahis 

konuda tüm sözleşmedir, bu metin daha önceki tüm sözlü veya yazılı anlaşmaların ve 

mutabakatların yerine geçerlidir. Her bir taraf ta bu sözleşmeyi içinde belirtilmeyen 

hususlar, garantiler, vaatler veya mesuliyetlere dayanarak yapılmadığını tasdik eder. 

 

 

 

6. Geçerli hukuk ve uzlaşma: 

 

 

a. Bu sözleşme ve yorumu için İngiliz hukuku geçerlidir. Bunlardan çıkan veya bununla 

ilgili çıkacak münakaşalarda sadece İngiltere ve Wales'in mahkemeleri yetkilidir.  

 

 

 

 

 

7. 1999 yılından sözleşmelerle ilgili kanun (Üçüncü Şahısların Hakları): 

 

 

Bu sözleşmenin tarafları olmayanlar 1999 yılından sözleşmelerle ilgili kanuna (Üçüncü 

Şahısların Hakları) dayanarak, bu sözleşmenin hükümlerinin yaptırımı için hakları 

yoktur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HİSSEDARLIK SÖZLEŞMESİ 

 

 

SUISSE BANK PLC  Trojan House, Top Floor  34 Arcadia Avenue  Londra N32 JU  Britanya   6 

 

 

8. Hissedarın kabulünün tarihi: 

 

 

Dilekçe verenin bilgilerinin tetkiki yapıldı, yeni hissedar aşağıda belirtilen tarihte 

Şirket'e kabul ediliyor. 

 

 

9. Görevlendirilen aracı: 

 

 

Dilekçe veren görevlendirilen aracıdan ("Aracı") farklı, üçüncü aracılık yapan taraftan 

takdim edilmişse, Şirket bu durumda Aracı'yı dilekçe veren hissedar olduğunda 

bilgilendirir. 

 

 

 

Vesika olarak aşağıdaki şekilde imzalanmıştır: 

 

 

 

WOLFGANG ZULAUF 

SUISSE BANK PLC Müdürü 

FARGO HOLDİNG LİMİTED 

SUISSE BANK PLC Müdürü 

 

 

 

 

YENİ HİSSEDARIN İMZASI 

 

 

Şu şahidin huzurunda: 

 

İsmi: 

 

Adres: 

 

 

 

 

 

 

Şahidin imzası: 

 

 

 

Tarih: 
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