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Sayın Ortağımız; 
 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar 
listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri kimlik göstererek 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabilirler. Söz konusu listenin oluşturulmasında 
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer 
alamamaktadır. Bu pay sahiplerinin de Genel Kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak 
Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. 

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 
mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-MKK Bilgi Portalı’na kayıt olarak iletişim bilgilerini 
kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan 
ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula 
katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen katılmak isteyenlerin, bu 
tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21:00’e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri 
gerekmektedir. 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim 
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun 
olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 
katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya 
katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve 
Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması”  Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini usulüne uygun olarak 
doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize toplantı 
gününden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.  
 
Toplantıya EGKS vasıtasıyla temsilci atayacak pay sahiplerimizin ise, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini 
toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00’e kadar EGKS’ye kaydettirmeleri 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. Tüzel kişi ortaklar adına 
EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli 
elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. 

Ortaklarımız Genel Kurul Toplantılarından 21 gün öncesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Bağımsız 
Denetçi Raporunu, ilgili hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ve kar dağıtım tablosunu Şirketimiz merkez 
adresinden, www.halkgyo.com.tr web adresinden ve  www.kap.gov.tr linkinden temin ederek inceleyebilirler. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
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