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Hissedarlara Yaklaşım Politikası

Tüm hissedarlara eşit ve adil olarak davranmak Indorama Ventures Public Company Limited (“IVL”)
politikasıdır. Hissedarlık durumlarını gözetmeksizin Hissedarların haklarını korumak ve ilgili
kanunlarda geçtiği üzere haklarını kullanmaya teşvik etmek en büyük önceliktir.
Hissedarların Hakları
Şirketin Kurumsal Yönetim Politikasında belirtildiği üzere tüm hissedarların önemini ve haklarını
tanıma konusunda IVL hissedarların hissedarlar toplantılarına katılma, Şirketin yıllık mali tablolarını
onaylama, hissedarlar toplantısına katılacak ve burada oy kullanacak bir vekil atama, yöneticilerin
atanması veya görevden alınması için oy kullanma, bağımsız denetçilerin yıllık ataması ve yıllık
denetim ücretlerinin ayarlanmasında oy kullanma, yıllık temettü ödemesi onaylama ve sermaye
artırımı/azaltımı, şirket ana sözleşmesi tadilatı veya şirket kuruluş senedi tadilatı, şirket birleşmesi
ve iktisabı, borç araçları belgeleri gibi önemli iş konularında oy kullanma gibi temel meşru haklarını
tanır.
IVL hissedarlar toplantılarında hissedarları Şirketin iş koluna ait çeşitli konularda sorular sormaya ve
fikir ve tavsiyelerini iletmeye şiddetle teşvik eder ve Hissedarların hissedarlar toplantılarında
sorulmak üzere önceden soru gönderme sürecini kolaylaştıracaktır.
Hissedarların yukarıdaki temel haklarının yanı sıra IVL yeterli, doğru ve şeffaf bilgilerin hissedarlara
önceden ifşası ve dağıtımını vurgular.
Hissedarlara Tarafsız Yaklaşım
Hissedarlara tarafsız yaklaşımın önemini anlama konusunda Yönetim Kurulu hissedar hakları ve
tüm hissedarlara eşit ve adil olarak davranılmasına dayalı bir Kurumsal Yönetim Politikası
oluşturmuştur ve aşağıdaki görevleri üstlenmektedir:
1. IVL iyi yönetimi geliştirmek için hissedarlar toplantısından önce hissedarlara daima gündem
maddesi olarak konu önerme, iş veya mali tablolar hakkında soru sorma imkanı ve ayrıca
Genel Hissedarlar Toplantısında yönetici olarak seçilmek üzere yasaklanmış özelliklere sahip
olmayan, kalifiye adaylar gösterme imkanı sağlayacaktır. Gündem maddeleri ve kalifiye adaylar
önerme kriterleri ve süreci hakkında hissedarlar Tayland Borsasının bilgi dağıtım sistemi ve
Şirket internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.
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2. IVL hissedarlar toplantısını herkesin erişebileceği bir konumda düzenleyecektir ve kolay bir
kayıt süreci sağlayacaktır.
3. IVL hissedar toplantılarının şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini ve hissedarların soru
sorması için yeterli imkan ve süre tanınmasını sağlayacaktır.
4. Hissedarlara dağıtılan gündem dışında toplantıda yeni bir gündem kullanılmayacaktır.
5. Herhangi bir hissedarın bir hissedarlar toplantısına bizzat katılamaması durumunda IVL
katılması için vekil atama seçeneği sunacaktır. Vekillerin toplantıya katılması ve hissedar adına
oy kullanması için hissedarlarca atanmış herhangi bir yönetici veya kişi olabilir. Bu bakımdan
uygun vekil formları dağıtılacaktır.
6. Her gündem maddesinin oylanması için oy pusulaları kullanılacaktır. IVL bu pusulaları
elektronik olarak tarayacak ve toplantı sırasında her bir gündem maddesi için oylama
sonuçlarını açıklayacaktır. Oy pusulası tarama ve sonuçların açıklanması toplantı başında
atanmış, gönüllü bir hissedar ve hukuk danışmanı gözetiminde yapılacaktır. Tüm pusulalar beş
yıllık sürede referans için Şirket tarafından muhafaza edilecektir.
7. Şirket içi bilgilerin kullanımını önlemek üzere IVL, şirket içi bilgi ve menkul kıymetlerin
yöneticiler, idareciler ve çalışanlarca kullanımını düzenleyen bir iç politikaya sahiptir ve
politikada belirtildiği üzere yönergelere harfiyen uyulmasını sağlayacaktır.
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