I§ GiRi§IM SERMAYESIYATIRIM ORTAKLIGI A.§.
YONETIM KURULU'NDAN
OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
VEKALETNAME

Asagida yazili giindem maddelerini goriismek iizere 1 Eyliil 2008
Pazartesi gunii saat 10.00'da Biiyiikdere Caddesi is Kuleleri
Kule 1 Levent-ISTANBUL adresinde'Pay Sahipleri Olaganiistii

Is Giri§lm Sermayesl Y a t i n m Ortakligi A.§.

Genel Kurul Toplantisi yapdacaktir. (*)

I§ Giri§im Sermayesi Yatinm Ortakligi A.§.'nin 1 Eyliil 2008

Kar payi dagitim onerisi sirket merkezinde ortaklanmizin

Kule 1 Levent-lSTANBUL adresinde yapilacak olaganiistii genel

incelemesine agik bulundumlacaktir.
Genel Kurul Toplantisina, kendi adina kayith en az bir hisseye
sahip olanlar, bizzat ya da vekalet vermek suretiyle katilabilirler.
Genel Kurula bizzat katilacak veya vekil gonderecek ortaklanmizin;
- Hisse senetleri Bankalar ve Araci Kurumlar tarafindan saklanan
ortaklanmizin kimlik belgeleriyle blokaj mektuplarmi,
- Tiizel ki§i ortaklann temsille gorevlendirdikleri kisiye ait yetki
belgeleriyle blokaj mektuplarmi,
Toplantiya vekil vasitasiyla katilacak ortaklanmizin ise yukanda
sayilan belgelere ek olarak noterden diizenlettirecekleri ve asagida
ornegi bulunan vekaletnameyi toplanti giiniinden en az bir hafta
once, 25 Agustos 2 0 0 8 Pazartesi giinii mesai saati bitimine kadar
ibraz ederek §irket Merkezi'nden giris karti almalan gerekmektedir.
Paylan Merkezi Kayit Kurulusu A.§. nezdinde yatinmci
hesaplannda saklamada bulunan ve Yatinmci Genel Kurul blokaj
formu ibraz ederek giris karti alan hissedarlanmizm sirketimiz

Pazartesi gtinu saat 10.00'da Biiyiikdere Caddesi i§ Kuleleri
kurul toplantisinda a§agida belirttigim gorii§ler dogrultusunda
beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak iizere

A) TEMSlL YETKiSlNIN KAPSAMI
a) Vekil Him giindem maddeleri igin kendi goriisu dogrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda giindem maddeleri
igin oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (ozel talimatlar yazilir)
c) Vekil sirket yonetiminin onerileri dogrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantida ortaya gikabilecek diger konularda vekil ajagidaki
talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa

Genel Kuruluna katilimi igin Genel Kurul tarihinde bu blokajin

vekil oyunu serbestge kullamr.)

devam ediyor olmasi hukuken zorunluluk oldugundan, Yatinmci

Talimatlar: (Bzel talimatlar yazilir)

Genel Kurul blokaj formunun genel kurul toplantisi bncesinde

vekil

tayin ediyorum.

Merkezi Kayit Kurulusu'ndan alinan Genel Kurul blokaj raporuna
paralel olmasi gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katilim
igin Genel Kurul toplantisi oncesinde Merkezi Kayit Kurulusu'ndan
alinan Genel Kurul blokaj raporu esastir.
Saym ortaklanmizin yukanda belirtilen gun ve saatte toplantiya

B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDtNtN
a) Tertip ve serisi
b) Numarasi

katilmalan rica olunur.

c) Adet - nominal degeri

(*) Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 11. maddesi geregince Genel Kurul
toplantisma davet igin ortaklanmiza aynca taahhutlii mektup
gonderilmeyecektir.

d) Oyda imtiyazi olup olmadigi

Sirket Merkezi: Biiyiikdere Cad. is Kuleleri Kule II Kat: 8 3 4 3 3 0
Levent-ISTANBUL
Olaganiistii Genel Kurul Toplanti Giindemi
1- Acilis, Baskanlik Divanmm olusturulmasi ve toplanti
tutanaklannin imzalanmasi igin Divana yetki verilmesi,
2- Olaganustii yedekler hesabindan nakit kar payi dagitilmasi

e) Hamiline - nama yazili oldugu
ORTAGIN ADI SOYADI ya da UNVANI
IMZASI
ADRESI

Not (A) bblumiinde (a), (b)ya da (c) olarak belirtilen §iklardan birisi
segilir. (b) ve (d) §iklan igin agiklama yapihr.

onerisinin gorusiilmesi,
3- Dilek ve oneriler.
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