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1.

İKİNCİ BÖLUM
Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar
Madde 3

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ‘Je sınırlamalar ile, Şirketin temsil
imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
İMZA GRUPLARI VE YETKİ KAPSAMLARI

1.

Şirketimiz işlerinin yürütülnıesi amacıyla imza yetkileri A, B ve C imza grupları olarak
s ini fi and iri 1m iştir.

2.

Yetki Kapsam ve Sınırları
Şirketi 250.000 (ikiyiizellibin) EURO veya muadili Türk Lirası dahil bu tutara kadar
borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemin geçerli olabilmesi için A Grubu imza
yetkililerinden birinin MUNFERİT a B Grubu imza yetkililerinden en az ikisinin
şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK iırızaları gerekli ve yeterlidir.

•

Şirketi 100.000 ( iizbin) EURO veya muadili Türk Lirasi dahil bu tutara kadar borç ve
taahhüt altına sokacak her türlü işlenıin geçerli olabilmesi için A Grubu imza
yetkililerinden birinin veya B Grubu imza yetkililerinden birinin şirket unvanı veya
kaşesi altına atacağı MİNFERİT imzası gerekli ve yeterlidir.

•

Şirketi 25.000 (yirmibeşbin) EIJRO veya muadili Türk Lirası dahil bu tutara kadar borç
ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemin geçerli olabilmesi için A Grubu veya B Grubu
imza yetkililerinden herhangi birinin MÜNFERİT veya C Grubu imza yetkililerinden
herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları
gerekli ve yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 4

Bu iç yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Aııonim Şirketi’nin yönetim kurulunun onayı ile
yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler
veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.
Madde 5

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi’nin 30.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı işbu iç
yönergesi kabul edilmiş olup, tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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