INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.03.2021 günü
saat 12:00’da Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul
adresinde yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda,
bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri
yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri
aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezine ulaştırmaları
gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu
sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak
etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en
geç 18 Mart 2021 günü saat 16:30’ a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler
üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel
Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel
Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu
tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri
gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin
öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca
güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.
2020 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar
Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde
ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli
açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.inveo.co adresindeki
internet sitesinde yer alacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Şirket Merkezi : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21/45 Kat:12 Maltepe/
İstanbul

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2020 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin Genel Kurul’ un onayına
sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve
görev sürelerinin tespiti,

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim
Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3. Maddesi ve “Sermaye ve
Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü
Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da
hissedarlara bilgi verilmesi,
13. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine
izin verilmesi için karar alınması,
15. Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME
INVEO Y A T I RI M H O L Dİ N G ANONİM ŞİRKETİ’nin 19.03.2021 tarihinde saat 12:00 ‘da
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul adresinde yapılacak
2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler
doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………’yı vekil tayin
ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
(A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul
veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri
Kabul
1.Açılış
ve
Toplantı
Başkanlığı’nın
oluşturulması,
2.Toplantı tutanağının imzalanması için
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2020 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim
Raporunun okunması ve müzakeresi,

Red

Muhalefet Şerhi

5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların
okunması,
müzakeresi
ve
onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine
atanan üyenin Genel Kurul’ un onayına
sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve
görev sürelerinin tespiti,

8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin
belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu’nun
2020 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi,

10. Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve
Şubeleri” başlıklı 3. Maddesi ve “Sermaye ve
Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin
genel kurulun onayına sunulması,

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış
Denetim Firması seçiminin onaylanması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü
Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip
verilmediğine
ilişkin
Genel
Kurul'da
hissedarlara bilgi verilmesi,
13.2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar
hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395396.
Maddelerinde
yazılı
işleri
yapabilmelerine izin verilmesi için karar
alınması,
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda 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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek
pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini
onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

