
 

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN, 
 

Şirketimizin 08/07/2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen 

gündem maddelerinin görüşüleği genel kurul toplatısı 30/09/2013 Pazartesi günü saat 11:00’de 

Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket 

merkezimizde yapılacaktır. 

 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul 

toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek 

olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma 

ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay 

senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel 

Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına 

katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz 

etmeleri şarttır. 

 

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden 

bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlayacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas 

uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya 

kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. 

Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. 

Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda 

kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu 

aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz 

konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız 

Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili 

olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri IV, No:8 

Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli imza 

sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize 

sunmaları gerekmektedir.  

 

Şirketimizin 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ve Bağımsız 

Denetçi Raporu, Esas Sözleşme tadil metni ve kar dağıtım önerisi Genel Kurul tarihinden asgari üç 

hafta önceden itibaren Şirket Merkezinde ve şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adlı internet 

sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.  

 

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.  

 

YÖNETİM KURULU 
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