ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
04.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
ġirketimizin 2017 Yılı olağan genel kurul toplantısı 04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 08:30’da aĢağıda yazılı gündem
maddelerini görüĢüp karara bağlamak üzere Ģirket merkezi olan Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9
Levent Ġstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıda kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirecek Hissedarlarımızın aĢağıdaki örneğe uygun noter tasdikli bir
vekaletnameyi tanzim ve imza ederek vekillerinin bu belge ile toplantıda hazır bulundurabilecekleri saygı ile duyurulur.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmıĢ
olsun, toplantıda kimlik göstermesi gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de iĢlem yapacak pay
sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ile genel kurul
toplantısına katılmaları mümkün olacaktır.
Toplantısına Ģahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün
öncesine kadar Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden
bildirmeleri gerekmektedir.
ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiĢ 2017 yılına ait Finansal Tablolar,
Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulunun Kar
Dağıtımına iliĢkin teklifinin de yer aldığı 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden
önceki 21 gün süre ile Ģirket merkezinde, www.ozdericigyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt KuruluĢu’nun
Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya organları davetlidir. Genel Kurul Toplantısında
Gündem Maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü
ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29 uncu maddesi uyarınca nama
yazılı olup borsada iĢlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
GÜNDEM
1- BaĢkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2- 2017 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2017 Bilanço ve
Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabülü,
3- 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara iliĢkin kar
dağıtım politikalarının görüĢülmesi,
4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve iĢlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nce
belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur
hakkı konusunda karar alınması
6- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız DıĢ Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
7- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerine göre iĢlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine
verilmesi,
8- 2017 yılı yardım ve bağıĢların ortakların bilgisine sunulması,
9- Dilek ve temenniler.
Yapılan müzakere sonucu BaĢkan’ın önerisinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi
VEKALETNAME
ÖZDERĠCĠ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.’ye
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ’nin 04.05.2018 Cuma günü, saat 08:30 ’da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi
Plaza C Blok Kat:9 Levent Ġstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aĢağıda
detaylı olarak tanıtılan............................................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A ) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy
verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel
talimat:
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden Ġzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba iliĢkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
ĠMZASI
NOT:
Bu vekaletname Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

