,

a..

,-..: ...,..|

.:

,

., i -,. ,
-:1 :.-

.,:.,,]jI

,

]5 MAyı§ 20ı § TA*f*ryrŞÇ§*frffiffir-"-rrHfl-TİŞ,fğ?Xt%-Ş'ffi'H*f*ro
Topş,AıüT[ rugaışaĞc
ÖzıŞik İnŞaat ve Enerji
zoı+ oı^guİ- Genel Kurul ıopıantısı 15 Mayıs 2015 tarihinde Saat
1O:Oo,da
Çubukiu Mah, orhan t:E:'1T
Veli Kanık caa. Yaı<ut soı.. B.ı"1,rrJPiaza No:3-K:2 Kavacık-istanbul
adresinde
yapıimıştır
Topiantıya ait davet Kanun Ve esas sözleşmede
gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye
^öngöruldügu
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2o15 tarih 8811"sayılı
rİti*f,".-aİve Sonsöz Gazetesinin 30 Nisan 2015
tarihii nüshasrnda ilan edilmek ve nama y.azilı
ğay sahiplerine 30 l+ısan zoıs tarihinde Kavacık
Postanesinden iad,eli mekiup göndermek suretiyle
"ures;İçlnae }apılmıştır.

Hazir Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin topiam 288.095.0OO.-TL.lik
sermayesine tekabül eden
288,095,00O adet PaYdan;287.99O.a50,44 adet pa5nn asaieten
olmak üzere toplam 287.990.050,44 adet
PaYn temsiJ edildiğinin ve böYlece gerek kanun ve gerekse d,e ana sözleşmede öngörülen asgari
toptantı
nisabrnrn mevcut olduğunun aniaşİlması ,ü.zerıne tJplant yönetim
xuruıu n.şi.İ-r, Sn.Rıza Kutlu Işik
tarafından açrlarak günd emin görüşülmesin
e geçiJdi.

t_-Toplarıfu Başkanlrğna Sa5nn Rıza Kutlu Işrk, ve YazmanlığaSayın
Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Gene] Aysel Uzun'un seçiimelerine ve Gene]
Kuru1 adına imzalanması için Divan
Heyeüne yetki,verilmesine

oybiriiği ile karar veritdi.

2-Şirketimizin 01.01.2074-3l .I2.2o14 hesap dönemine

göı,ıışüldü ve oybirliğ ile kabu1 edildi.

ait

Yönetim Kuruiu Faaiiyet Raporu okundu

Şirketimizin O1.07.2OI+-31.12,2014 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir
Tablosu

göröşüldü oybirliği ile kabu] edildi.

ayra ayrl okundu.

3-20741ıiı faaliYetlerinden dolayr Yönetim Kurulu üyelerin
her biri oybirliği ile ibra edı]diler.
4-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği
ile karar
venid.i.

S-Yönetim Kurulu ÜYelerine, Şirketle kendisi veya başkası
adrna işlem yapabilmeleri, şirket,in faaliyet
konusuna giren iŞieri bizzat veYa başkalan
.gaı"a y;İr;;İ"; ve aJml hir ticari işler yapan şirketJere
sorumluluğu slnlrslz ortak sıfatıy'a ortak o1abi]rneieri
y"prn,]Şl.., hususunda serTnaye
piyasası mevzuatl ve Türk Ticarei Kanunu'nun 395
""-Jie;lşı."rı".,
ve 396.
iladdeleri
tu]l
ini;-;nverilmesine
12_
çerçeves
ÇqlÇğVcŞIr](Je
oybirliğ
ile karar veri]di.

5r:#§Tslİf;f-gu"#:İ*"fr#l'ffolmadrğından

Toplantı Başkanr Sn. Rrza Kutlu IŞIK
Şirkete başanlar
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