QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel
Kurulunun Olağanüstü olarak 07.05.2019 Salı günü, saat 11:00’de Esentepe Mah. Büyükdere
Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılması
Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik
ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay
sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (EGKS) bildirmek zorundadır.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli
elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri
gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları
bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları
mümkün değildir. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden
yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen
güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya
katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.
Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri
gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı
gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar
toplantıya teşrifleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize
bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından
görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda,
hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 03 Mayıs 2019 günü
saat:16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize
bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih
ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın
vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini
Şirket genel merkezimizden yada www.qnbfl.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin
ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce
30 Nisan 2019 Salı günü saat:16:30’a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi
etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

