NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2015 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2016
Perşembe günü saat: 15:00 te gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Büyükdere
Caddesi, Nurol Plaza, No: 257 Kat: 3 Maslak / 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 prosüdürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya

elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.
Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve güvenli
elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.
Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul
Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395
sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik ” ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurulların
da uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği
bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını
imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize ulaştırmaları gerekmektedir.
EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil
Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak
vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ” hükümleri doğrultusun da, örnekleri söz konusu Yönetmelik
ekinde yer alan “ Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “ Talimat Bilgi Formu ” düzenlemeleri
gerekmektedir.
2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar 2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde en geç 21 gün öncesine kadar , www.kap.gov.tr adresinde, EGKS’ de ve
www.nurolgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

