NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2015
Çarşamba günü saat 15:00 te gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,
Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No: 257 Kat: 3 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı’na
katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu
çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak
isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi
gerekmektedir.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan ‘Pay
Sahipleri listesi” nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel Kurul
Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat
etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir. Fiziken Toplantı
salonu’na gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden
kontrolü yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza
sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi
Kayıt Kuruluşu’ndan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek
imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı
Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir. Vekaletname formunun örneğini
Şirket Merkezimiz ile www.nurolgyo.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden temin
edebileceklerdir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal
tablolar ve dip notları, faaliyet raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu, Genel Kurul
toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve
www.nurolgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel
Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerine duyurulur.

