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Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.hin 2015 Olağan Gene1 Kurul Toplantrsı 9 Haziran 2016 tarihinde Saat 1O:OO'da
Çubuklu Mah. Orhan Veii Kanık Cad. Yakut Sok. Eryrlmaz PIaza No:3 K:2 Kavacık-İstanbul adresinde
yapılmıştır

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngöruldüğö gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mayıs 2016 tar|h,9082 sayıiı nüshasrnda ve Sonsöz Gazetesinin 25 Mayıs 2016
tarihli nüshasında ilan edilmek ve nama yazıLı pay sahiplerine 25 Mayıs 2016 tarihinde Kavacık
Postanesinden iadeii mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 288.095.000.-TL.'1ik sermayesine tekabül eden
288.095.000 adet paydan;287.990.050,44 adet palın vekaleten olmak üzere toplam 287.990.050,44 adet
payn temsil ediidiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözJeşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut o1duğunun anlaşıimasi tızerine Şirket Denetçisinin de hazrr,bulunduğu toplantı, Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu Işık tarafindan açılaraft gündemin görüşülmesine geçildi.

l-Toplantı Başkanlığ'na Sa5nn R:za Kutlu Işık, ve Yazmanlığa Sayn Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel
Kuru1 Topiantı Tutanağlnln ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kuru1 adına imzalanması için Pivan
Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar veriidi.

2-Şirketimizin 01.01.2015-3I.12.2OI5 hesap dönemine ait Yönetim Kuruiu Faaliyet Raporu okundu
göruşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2O15-3 1.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayn aJirı okundu, göruşüldü
oybirliği ile kabul edildi.

3-2015 yılı faaliyetlerinden dolalı Yönetim Kurulu üyelerin her biri oybirliği ile ibra edildiler.

4-Yönetim Kurulu Başkanr Sn. Rıza Kutlu IŞIK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur IŞIK'a 10.0OO TL
(Onbin Türk Lirası) aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine
oybirliği ile karar verildi

S-Şirketimizin Sermaye Piyasası.nda Finansal Raporlamaya İ[şkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hü]<timleri
d6.hilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporiama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun
olarak Lezıtlanan, bağımsız denetimden geçmiş, O1.01.2O15-S1 .1Z.ZOIS hesap dönemine ait konJolide
finansai tablolarrnda bulunan net dönem zararı 7.377.680 TL olup, TTK ve Vergi Usu1 Kanununa uygun
olarak tazırlanan aynr döneme ilişkİn solo finansal tablolarında net dönem karı-I9.487.287,8I tı, oıduğu
görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kuru]umuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayina sunuimak izere:

a) Şirketimiz'TTK ve Vergi Usu1 Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan L9.487.287,8I
TL tutarındaki net dönem karrnrn geçmiş yıllar zararlarrna mashup edilmesine,

b) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 7.377.680 TL net dönem
zaTar7nun geçmiş yıIlar zararlanna transfer edilmesine

C) Şirketimizin 2015 yılında net dağıtılabilir dönem kArı olmadrğından kAr dağıtımı yaprimamasına,
oybirliği ile karar verildi

6-Şirketimiz in 2016 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarınrn denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili
düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağrmsız Denetçi olarak Arkan Ergin
Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları ad:.na
sorumluluğu sınırSü ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri
piyasası mevzuatl ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
ile karar verildi.

başkası adrna işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet
yapmalarr ve ayn1 tür ticari işler yapan şirketlere
ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye
396, maddeleri çerçevesinde jzin verilmesine oybirliği

8-Gündemde başka görüşülecek madde olmad
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dileyerek toplantıyı kapattı. 9 H:azfuan 2016/
Rıza Kutlu Şirkete


